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Wat vind je in dit verslag?

In 2021 werden dankzij onze e-inclusie projecten enorm veel Gentenaars op weg geholpen 
in de digitale wereld. Zoals altijd deden we dit samen met diensten van Stad Gent en 
andere partners. We zijn trots om onze realisaties met jullie te delen via dit jaarverslag. 

We verdeelden toestellen en internetcodes aan mensen met gebrek aan financiële 
middelen, leerden digitale basisvaardigheden aan via vormingen en individuele 
begeleiding, gaven antwoord op de meest diverse digitale vragen, motiveerden mensen met 
eenvoudige digitale oefenkansen en boden hulp bij toepassingen die voor velen nog te 
moeilijk bleken om zelfstandig te gebruiken, zoals het Covid Safe Ticket. Daarnaast 
inspireerden we andere lokale besturen om net zoals Gent bij te dragen aan digitale 
inclusie en hielpen we collega’s, diensten en organisaties via coaching en opleiding 
zodat ook zij vanaf nu anderen kunnen helpen in de digitale wereld.

We werken op maat voor de Gentenaar, met de Gentenaar en met partners die een sterke 
vertrouwensrelatie hebben met groepen die we niet zo makkelijk kunnen betrekken. En op 
dat elan gaan we met veel gedrevenheid en goesting verder in 2022, want alleen zo kunnen 
we alle Gentenaars meenemen in het digitaal verhaal.  

Sara Van Damme
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•Digipunten voor kinderen en jongeren
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Digitaal is (nog) niet voor iedereen 
het nieuwe normaal
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Wat is digitale inclusie en waarom is het belangrijk?

De term ‘digitale inclusie’ of ‘e-inclusie’ verwijst naar acties en oplossingen die nodig zijn 
om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat iedereen ten volle kan deelnemen aan de 
digitale samenleving. Enerzijds gaat het om het wegwerken van ICT-gerelateerde drempels, 
zoals digitale vaardigheden en toegang tot toestellen en internet. Anderzijds moeten 
mensen ondersteund worden en de kans krijgen om zelf hun digitale weg te zoeken.

Niet iedereen is immers digitaal helemaal mee, 40% van de bevolking mist digitale 
basisvaardigheden. Zo heeft 32% van de Belgische bevolking slechts zwakke digitale 
vaardigheden en maakt 8% nooit gebruik van het internet. 
Iedereen is vatbaar voor digitale uitsluiting, maar sommige bevolkingsgroepen lopen een 
groter risico dan andere, namelijk ouderen, laaggeschoolden, nieuwkomers, mensen met 
een laag inkomen en alleenstaanden.

Digitale uitsluiting kan andere vormen van uitsluiting veroorzaken of versterken. Denk aan 
sociale uitsluiting of een gebrek aan kansen op de arbeidsmarkt. Digitale inclusie is dus 
van groot belang als we willen dat iedereen ten volle kan deelnemen aan de samenleving.

www.e-inclusie.be
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KBS Barometer Digitale Inclusie 2020

©WeTechCare

http://www.e-inclusie.be/
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF


Programma e-inclusie Gent 2021-2022
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2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4

Digipunten en surfpunten

10 Digipunten voor kinderen en jongeren

Digitaal Inclusieve Wijk

Cross & Le@rn

Digitale pakketten voor OCMW-cliënten

Hefboomproject Onderwijs en e-inclusie

Allemaal Digitaal

E-inclusion by Design City Deal e-inclusion by Design

Digitale uitleendienst

Stedelijke expertpartner Iedereen Digitaal

Digibanken Gent

Code City

Bibliotheek De Krook - Mediawijze bibliotheek

Lokale dienstencentra & Open Huizen – ICT ondersteuning voor ouderen

Dienst Werk & Activering- Digitaal Werkt & Digipacks

Dienst O&V- Inzamelactie digitaal materiaal

Communicatie e-inclusie programma Digitaal.Talent@Gent
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Digipunten en surfpunten
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Concept
Periode Doorlopend
Doelgroep Alle Gentenaars
Details stad.gent/digipunten

Partners
District09

Ateljee vzw
CVO Groeipunt
KRAS-diensten

Bibliotheken
Lokale Dienstencentra

Welzijnsbureaus
GentInfo punten

Buurtcentra

34
Digipunten

194
Computers

48
Begeleiders

25 
Surfpunten

In een Digipunt kan elke Gentenaar terecht voor hulp 
bij digitale vragen. Op vaste momenten in de week is er 
een begeleider aanwezig.

Locaties waar enkel een computer en internet is maar 
geen begeleiding, noemen we sinds 2021 niet meer 
Digipunt maar Surfpunt. De meeste Digipunten zijn 
ook Surfpunt.

Realisaties in 2021
• 4.147 digitale hulpvragen beantwoord door de 

begeleiders, waaronder meer dan 1.000 covid-
gerelateerde digitale vragen.

• 3 nieuwe Digipunten: De Broederij (Ledeberg), De 
Sloep (Muide) en Surfpunt Buurtcentrum Dampoort 
werd een Digipunt.

• 10 opleidingsmomenten voor Digipunt-begeleiders, 
met focus op actuele digitale thema’s waar vragen 
rond kunnen komen in een Digipunt.

Plannen in 2022
• Nieuwe Digipunten in wijken waar er nog nodig zijn.
• Versterken bestaande Digipunten door uitvoeren 

SWOT-analyse en opmaken actieplan voor 
optimalisatie en verbinding met de wijk.

• Analyse van diverse begeleidersprofielen.
• Stadsbrede wervingscampagne voor vrijwilligers.

4.147
Digitale hulpvragen

http://www.stad.gent/digipunten
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10 Digipunten voor kinderen en jongeren
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Concept
Periode Doorlopend
Doelgroep Alle jonge Gentenaars tussen 6 en 18 

en hun ouders
Details stad.gent/digipunten

stad.gent/onderwijscentrum-
gent/armoedebeleid/digitale-inclusie-
op-en-rond-de-school 

Subsidie Relance project Onderwijs en e-inclusie

In Digipunten voor kinderen en jongeren kunnen 
Gentenaars van van 6 tot 18 jaar terecht voor gratis 
toegang tot een computer en het internet. Tijdens de 
openingsuren is er een begeleider aanwezig die hen 
helpt bij hun digitale vragen en digitaal schoolwerk. 
Ook ouders zijn er welkom met alle kind-gerelateerde 
digitale vragen.

Realisaties in 2021
• 7 van de 10 beoogde Digipunten zijn opgestart. 
• Er worden gemiddeld 55 digitale vragen per week 

beantwoord.
• De hulp wordt geboden door 14 begeleiders, 

waarvan 3 studenten en 11 vrijwilligers.

Plannen in 2022
• Nog 3 Digipunten voor kinderen en jongen openen 

voor eind juni 2022 (einde project). 
• Inkantelen van de werking in het reguliere project 

Digipunten.

Partners
District09

Onderwijscentrum Gent
Arteveldehogeschool

Buurtcentra
Bibliotheken

Sportaround vzw
Bloemenstad vzw

Santo vzw
Spelotheek Pipo

Ateljee vzw

7
Digipunten 

voor kinderen 
en jongeren 

19
Computers 

55
Hulpvragen 
per week

14 
Begeleiders 

http://www.stad.gent/digipunten
stad.gent/onderwijscentrum-gent/armoedebeleid/digitale-inclusie-op-en-rond-de-school
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Digitaal Inclusieve Wijk
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Concept
Periode 2019-2021
Doelgroep Gentse burgers in de wijken & andere gemeenten
Details www.digitaalinclusievewijk.be
Subsidie ING-fonds voor een digitalere samenleving, beheerd 

door de Koning Boudewijnstichting 

Partners
District09

Stad Antwerpen
Stad Kortrijk

Mediawijs
VVSG

28
inspiratie 

fiches

368
Exemplaren 

toolbox
verdeeld

4
Webinars 

voor lokale 
besturen

5 
Pijlers digitaal 
inclusieve wijk

Stad Gent, Stad Antwerpen en Stad Kortrijk bundelden 
de krachten om de ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit 
te tekenen. Dit door het concept 'Digitaal Inclusieve 
Wijk' uit te werken en uit te testen in 2 wijken per stad. 
Het resultaat is een toolbox met inspirerende 
methodieken waarmee gemeenten en organisaties 
meteen aan de slag kunnen. In Gent deden we vanuit 
dit project acties in de wijken Dampoort en Rabot.

Realisaties in 2021
• Experiment wijk-werkers in wijkkantoor Rabot.
• Workshopreeks rond digitale oefenkansen voor 

organisaties. Try-out bij vzw De Sloep en LDC De 
Regenboog.

• Toolbox met inspirerende praktijken gelanceerd 
naar Vlaamse lokale besturen en organisaties.

Plannen in 2022 (nazorg)
• De toolbox wordt door VVSG en Mediawijs 

gepromoot als inspiratie voor andere gemeenten 
om aan e-inclusie te werken.

• De workshopreeks digitale oefenkansen wordt door 
Avansa gratis aangeboden aan Gentse organisaties, 
met steun van het ING-fonds.

• In Gent integreren we de principes van Digitaal 
Inclusieve Wijk in onze e-inclusie werking.

http://www.digitaalinclusievewijk.be/
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Cross&Le@rn
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Concept
Periode 2020-2022 
Doelgroep (potentiële) digitale helpers
Details crossandlearn.eu

https://stad.gent/nl/samenleven-
welzijn-gezondheid/welzijn/alle-
gentenaars-digitaal-mee/crosslern-
opleidingen-en-tips-voor-digi-helpers

Subsidie Interreg programma France-Wallonie-
Vlaanderen, met steun van het Europees 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Het Europese project Cross&Learn bouwt aan een 
community van 1.000 digi-helpers en trainen hen om 
digitale starters goed op weg te kunnen helpen. 
District09 traint 250 digitale helpers binnen dit 
project door hen bewust te maken van e-inclusie en de 
rol die zij kunnen opnemen om digitaal kwetsbaren te 
helpen. We voorzien coaching, praktische tips en tools.

Realisaties in 2021
• 254 digitale helpers getraind: Digipunt-begeleiders, 

jobcoaches, maatschappelijk werkers, studie-
begeleiders, loketmedewerkers, buurtwerkers, enz. 

• We haalden onze Europese doelstelling van 250 
digitale helpers 6 maanden vroeger dan voorzien. 

Plannen in 2022
• 11 workshops voor alle medewerkers van de Lokale 

Dienstencentra.
• 2 workshops voor studiebegeleiders.
• 1 workshop voor Stad Gent digicoaches.
• 1 afsluitevent.
• Binnenbrengen van successen in de reguliere 

werking.

Partners
District09

WeTechCare Frankrijk
WeTechCare België

Emmaüs Connect
Technofutur TIC

30
Workshops

254 
Digitale 
helpers

40 
Organisaties

https://crossandlearn.eu/
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee/crosslern-opleidingen-en-tips-voor-digi-helpers
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Verdeling van 3.500 digitale pakketten onder 
bestaande en nieuwe OCMW-cliënten die zelf 
onvoldoende budget hebben. De pakketten worden 
toegekend in het kader van activering naar werk, het 
schooltraject of om sociaal isolement te doorbreken. 
Een maatschappelijk werker beoordeelt of een cliënt 
aan de voorwaarden voldoet.

Elk digitaal pakket bevat een nieuwe laptop, een 
gedeeltelijke tussenkomst voor internet voor 1 jaar, 
Digihulp aan huis voor installatie en inhoudelijke 
vragen en een vormingsaanbod op maat.

Realisaties in 2021
• 2.966 digitale pakketten verdeeld onder bestaande 

en nieuwe OCMW-cliënten.
• 1.298 cliënten volgden vorming digitale 

vaardigheden.
• 1.656 cliënten ontvingen digihulp aan huis.
• 3.236 OCMW-cliënten kregen een gedeeltelijke 

tussenkomst van max. 288€ voor internet en/of 
basissoftware via de covid-19 toelage (1.888) of het 
systeem indiciduele tussenkomsten, PASOA (1.348).

Plannen in 2022
Uitbreiding met 500 digitale pakketten (+34 uit 2021), 
met focus op screening van digitale vaardigheden.
Advies formuleren voor e-inclusie aanpak binnen het 
departement Welzijn en Samenleving. 

Digitale pakketten voor OCMW-cliënten

14

Concept
Periode 2021- 2022
Doelgroep Kwetsbare Gentenaars met beperkt budget
Details stad.gent/digitale-toegang#digitale_

pakketten_voor_ocmw_clienten

Partners
District09

OCMW Gent
Ligo Gent-Meetjesland-Leieland 

Beego

2.966
Digitale pakketten verdeeld

1.656 
Cliënten ontvingen digihulp

aan huis

1.298
Cliënten volgden vorming 

digitale vaardigheden 

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee/toestellen-en-internet-voor-kwetsbare-gentenaars#digitale_pakketten_voor_ocmw_clienten
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee/toestellen-en-internet-voor-kwetsbare-gentenaars#digitale_pakketten_voor_ocmw_clienten
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Hefboom onderwijs en e-inclusie
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Concept
Periode 2020-2023
Doelgroep Leerlingen, ouders, schoolteams
Details https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-

gent/armoedebeleid/digitale-inclusie-op-en-
rond-de-school

Partners
District09

Onderwijscentrum Gent
Inrichtende machten

Initiatieven studieondersteuning
Ligo Gent-Meetjesland-Leieland

Mediawijs

667 
Laptops ontleend

31 
Mediacoaches in opleiding

60
Deelnemers vorming 

brugfiguren

Driejarige samenwerking tussen Onderwijscentrum 
Gent en District09. Dit project wil een hefboom zijn 
rond e-inclusie in het onderwijs. We zetten acties op 
om leerlingen, ouders en schoolteams te versterken op 
digitaal vlak. Zo willen we actief werken aan het 
tegengaan van de digitale kloof binnen het onderwijs.

Realisaties in 2021
• Bevraging noden ouders en scholen.
• Leenlaptops via 22 Gentse secundaire scholen in 

functie van verplicht afstandsonderwijs.
• Leenlaptops en ondersteuning aan leerlingen 

basisonderwijs via 10 initiatieven 
studieondersteuning.

• Vormingen voor studiebegeleiders en brugfiguren.
• 7 Digipunten met focus op kinderen en jongeren voor 

hulp bij digitaal huiswerk.
• 31 deelnemers uit 24 scholen gestart in de opleiding 

Mediacoach Gent, zij realiseren in schooljaar 2021-
2022 een e-inclusieproject op hun school.

• Extra: project OCMW Gent en iDrops: 36 kwetsbare 
jongeren uit 4 organisaties volgden een traject van 
10 sessies om op een creatieve manier digitale 
basisvaardigheden aan te leren.

Plannen in 2022
• Optimaliseren reeds opgestarte acties en opstart 

acties voor ouders.
• Onderzoek voeren naar verduurzaming project.

https://stad.gent/nl/onderwijscentrum-gent/armoedebeleid/digitale-inclusie-op-en-rond-de-school
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Allemaal Digitaal
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Concept
Periode 2018 - 2023
Doelgroep Medewerkers van Stad Gent zonder 

eigen werkpc
Details https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-

gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-
digitaal-mee/allemaal-digitaal

Allemaal Digitaal verbetert de digitale toegang, 
vaardigheden en ondersteuning van de groep niet pc-
werkers in onze stad. We stimuleren bewustwording en 
acties op e-inclusie bij de betrokken stadsdiensten.

Realisaties 2021
• 3 stadsdiensten stapten in project: FM, DBSE en 

DIKO.
• Coachingstraject rond e-inclusie ifv toekomstige 

acties binnen deze diensten.
• 45 nieuwe toestellen aangekocht. 
• 983 niet pc-werkers gescreend op digitale 

vaardigheden.
• 9 opleidingsreeksen voor 63 niet pc-werkers.
• 40 nieuwe digicoaches opgestart.

Plannen 2022
• Opstart en uitrol Allemaal Digitaal bij nieuwe 

diensten.
• Installatie van de digitale toestellen op de diensten.
• Frequente communicatie naar  en event voor 

digicoaches. 
• Opleidingsaanbod Allemaal Digitaal uitbreiden.

Partners
District09

Dienst Talent & Ontwikkeling
Dienst Communicatie

Dienst Organisatieontwikkeling
Ligo Gent-Meetjesland-Leieland

63
Niet pc werkers in 

opleiding

983 
Niet pc-werkers 

online gescreend

40
Nieuwe digicoaches

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee/allemaal-digitaal
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E-inclusion by Design
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Concept
Periode 2020-2024
Doelgroep medewerkers District09 en Stad Gent
Details https://stad.gent/nl/samenleven-

welzijn-gezondheid/welzijn/alle-
gentenaars-digitaal-mee/city-deal-e-
inclusion-design

Met het project E-inclusion by Design zetten we in op 
het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid van onze 
eigen digitale diensten. We ontwikkelen en 
implementeren werkvormen om eindgebruikers meer 
centraal te zetten in het ontwikkelingsproces.

Realisaties 2021
• Intervisie na opleiding Human Centered Design.
• 7 interviews en analyse ifv vervolgplan.
• Uitbouw netwerk ‘Gebruiker centraal’ Stad Gent.
• Opmaak dossier City Deal E-Inclusion by Design met 

KCVS, 13 Vlaamse centrumsteden en de VGC Brussel.

Plannen 2022
• 1e projectjaar City Deal E-inclusion by design

• Kennisopbouw via opleiding
• Opzetten Vlaams coachingsnetwerk
• Opstart kerngroep Stad Gent en realiseren 

van 1 lokaal experiment 
• Opstart ontwikkelen tools met ondersteuning 

van externe partners
• Gent trekt deze City Deal én neemt deel als lokaal 

bestuur.
• Verder activeren van het lerend netwerk ‘gebruiker 

centraal’ binnen onze stad.

Partners
District09
Stad Gent

Twisted Studio
Kenniscentrum Vlaamse Steden

13 Vlaamse centrumsteden
VGC Brussel

30 
deelnemers 

intervisie

7
diepte interviews

14 
Partners voor City 
Deal E-inclusion by

Design

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee/city-deal-e-inclusion-design
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Digitale uitleendienst
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Concept
Periode Doorlopend
Doelgroep Gentse diensten/organisaties
Details digitaleuitleendienst.gent.be

Partners
District09
Stad Gent

Gentse scholen
Gentse organisaties

88
Laptops 

65 
andere

Beamers, routers, 
switches

110
Tablets 

60
Educatieve 

robots 

Ontleenbare toestellen

Gentse organisatie en diensten ontlenen gratis digitale 
toestellen voor e-inclusieacties uit de Digitale 
Uitleendienst.

Realisaties in 2021
• 132 Ontleningen waarvan 60 voor e-inclusieacties en 

38 voor noodacties binnen onderwijs.
• De webapplicatie werd vernieuwd waardoor 

toestellen efficiënter ingezet kunnen worden.
• Projecten voor het uitlenen van digitaal materiaal 

worden vlot beheerd door de webapplicatie van de 
uitleendienst (vb. Digipacks).

• 10.785 (7.006 unieke) paginaweergaven op 
webapplicatie. 

Plannen 2022
• Verder gebruik en nazorg nieuwe webapplicatie.
• Promotie Digitale Uitleendienst bij organisaties.

http://www.digitaleuitleendienst.gent.be/
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Mediawijze bibliotheek
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Concept
Periode Doorlopend
Doelgroep iedereen
Details gent.bibliotheek.be/digitaal-mee

Partners
Bibliotheek De Krook

Avansa regio Gent
Ligo Gent-Meetjesland-Leieland

De Creatieve Stem
District09

In bibliotheek De Krook kan je terecht om je digitale 
vaardigheden te ontdekken en aan te scherpen. Er is 
een ruim aanbod activiteiten: gratis digicafés voor 
beginners, digistaties voor wie zich wil verdiepen en 
OpenTechTalks voor de fans van Open Source. In het 
open maakatelier van Bibliotheek De Krook kan 
iedereen kennismaken en creatief aan de slag met 
maaktechnologie zoals 3D-printen, lasersnijden, 
elektronica en programmeren. In de hoofdbibliotheek 
vind je ook het grootste Digipunt van Gent, waar 6 
dagen op 7 een begeleider klaarstaat om te helpen bij 
alle digitale vragen van bezoekers.

Realisaties 2021
• Digitale hulp in 3 Digipunten, 1 in hoofdbibliotheek 

De Krook en 2 in wijkbibliotheken. 
• Maandelijks (online of live) digicafé voor beginners.
• Maandelijkse digistaties rond digitale thema’s.
• Maandelijkse maakworkshops voor kinderen.
• Open maakatelier opgestart waar bezoekers creatief 

aan de slag gaan met maaktechnologie (2-wekelijks).

Plannen 2022
• Verderzetten activiteiten: digicafés, digistaties, 

Digipunten, maakworkshops en maakatelier.
• Uitbreiding Digipunten en werving vrijwilligers:

• Digipunt voor kinderen en jongeren De Krook.
• Uitbreiding Digipunten in wijkbibliotheken.

• Maakatelier op de kaart zetten met campagne.

3.526 
Bezoekers Digipunt De Krook

27 
Digitale activiteiten

1.140 
Deelnemers activiteiten

2.420 
Digitale vragen beantwoord

https://gent.bibliotheek.be/digitaal-mee
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ICT ondersteuning voor ouderen
ICT-lessen, knoppenspreekuur en 

computerbuddies
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Concept
Periode Doorlopend
Doelgroep ouderen
Details https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-

tijd/vrije-tijd/vrijetijdsaanbod-voor-
senioren/levenslang-leren-voor-senioren

Partners
Lokale Dienstencentra

Open Huizen

Ook senioren die up-to-date willen blijven in de 
digitale wereld kunnen bijleren dankzij Stad Gent. 
Zoals iedereen zijn ze welkom in de Digipunten. 
Daarnaast zijn er in de Open Huizen, 
ontmoetingsplaatsen voor en door 55+, 
computerbuddy’s die ouderen digitaal op weg helpen 
en de Lokale Dienstencentra geven specifieke ICT-
opleidingen voor senioren rond digitale thema’s.

Realisaties 2021
• Ruim aanbod opleidingen in de LDC om ouderen te 

laten kennismaken met de digitale wereld.
• Knoppenspreekuur in de LDC voor hulp bij 

individuele digitale vragen.
• Verbetertraject rond e-inclusie opgestart in de LDC 

met 3 grote pijlers (activiteiten, dienstverlening en 
interne werking)

Plannen 2022
• Aanbod voor ouderen continueren en versterken.
• Verderzetten verbetertraject rond e-inclusie in de 

LDC, met concrete acties voor de 3 pijlers.

515 
Ouderen 

volgden les

238 
Ouderen 

geholpen met 
digitale vragen

402 
Digitale 
vragen 

beantwoord

111 
ICT-

opleidingen

1
Verbetertraject e-inclusie 

opgestart

https://stad.gent/nl/cultuur-sport-vrije-tijd/vrije-tijd/vrijetijdsaanbod-voor-senioren/levenslang-leren-voor-senioren
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ICT ondersteuning voor werkzoekenden
Digitaal Werkt & Digipacks

28

Concept
Periode 2019-2023
Doelgroep werkzoekenden, mensen in sociale economie, 

arbeidsbemiddelaars en jobcoaches
Details stad.gent/digitaalwerkt

Partners
Dienst Werk en Activering

Partners Gent, Stad in 
werking
Jobteam

VDAB

Digitale vaardigheden worden steeds belangrijker, 
zeker ook op de arbeidsmarkt, toch zijn ze nog een 
grote uitdaging voor heel wat mensen. De projecten 
van Dienst Werk en Activering zetten in op het verlagen 
van digitale drempels voor werkzoekenden. Digitaal 
Werkt richt zich op ondersteuning van de 
arbeidsbemiddelaars en Digipacks biedt een digitaal 
pakket en ondersteuning aan digitaal kwetsbare 
werkzoekenden.

Realisaties 2021
• Opstart project Digipacks, ontleningen via Jobteam.
• Workshops en digicoaching voor werkzoekenden.
• Vormingen voor arbeidsbemiddelaars en 

medewerkers Dienst Werk en Activering.
• Opleiding ‘Mediacoach Werk’ voor jobcoaches 

afgerond.
• Brochure ‘Maak je klanten digitaal vaardiger’.

Plannen 2022
• Verbreding project Digipacks naar 6 andere 

organisaties naast Jobteam.
• Focus project Digitaal Werkt op 

arbeidsbemiddelaars, dienst Werk en Activering en 
partners van Gent Stad In Werking.

• 10 video’s met concrete tips voor digitale beginners.
• Actief partnerschap en continuering projecten in 

project Digibanken.

42 
Digipacks
uitgeleend

102 
Werkzoekenden 
volgden vorming

111 
Werkzoekenden 

kregen 
digicoaching

228 
Professionelen 

volgden vorming

12
Mediacoaches 

werk actief

850
Downloads 
brochure

http://www.stad.gent/digitaalwerkt
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Inzamelactie digitaal materiaal

30

Concept
Periode 2020-2022
Doelgroep Kwetsbare Gentenaars met beperkt budget
Details https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-

gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-
digitaal-mee/inzamelactie-digitale-
toestellen-doe-je-mee

Partners
Dienst Ontmoeten en Verbinden

Repair Café
KRAS vzw

Saamo
Straathoekwerk

Kwetsbare Gentenaars met beperkte financiële 
middelen die geen cliënt zijn bij OCMW kunnen via 
de inzamelactie digitaal materiaal een refurbished
digitaal toestel ontvangen. Dit is een gebruikte laptop, 
tablet of smartphone, geschonken door Gentenaars, 
die opnieuw gebruiksklaar wordt gemaakt door de 
vrijwilligers van Repair Café. 

Realisaties 2021
• 1.027 toestellen ingezameld en 593 verdeeld in 2021. 

Dat brengt de teller op 1.297 geschonken toestellen 
sinds maart 2020 tot en met eind 2021. 

• Alle toestellen werden hersteld door vrijwilligers 
van het Repair café

• De gerefurbishte toestellen werden verdeeld door 3 
armoedeorganisaties: KRAS vzw, Saamo en Dienst 
Outreachend Werken (Straathoekwerk).

Plannen 2022
• Actief partnerschap en continuering inzamelactie 

digitaal materiaal in project Digibanken.
• Doelstelling is 250 toestellen herstellen en verdelen 

tegen 2024 binnen het project Digibanken.

1.027 
Toestellen 
ingezameld

11 
Inzamelpunten 

en -kasten

3 
verdeelpartners

593 
Toestellen 
hersteld en 

verdeeld

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/welzijn/alle-gentenaars-digitaal-mee/inzamelactie-digitale-toestellen-doe-je-mee
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Communicatie e-inclusieprogramma 
Digitaal.Talent@Gent

32

Concept
Periode doorlopend
Doelgroep Iedereen met interesse in het aanbod van de 

Gentse e-inclusieprojecten
Details www.digitaaltalent.be

Partners
Webpagina’s op stad.gent

Projectpagina’s via Wix
Nieuwsbrief via Flexmail

Sociale media via Facebook
Gedrukte overzichtsbrochure

Gedrukte projectcommunicatie

We communiceren als e-inclusie werking over de 
Gentse e-inclusie projecten op de website van Stad Gent 
via de pagina’s onder www.digitaaltalent.be. Daarnaast 
hebben we enkele projectwebsites voor 
samenwerkingsprojecten en is ook informatie terug te 
vinden op webpagina’s van andere diensten. We sturen 
2x/jaar een nieuwsbrief met informatie over onze 
projecten en posten 2x/week op sociale media via ons 
Facebook profiel Digitaal Talent.

Realisaties 2021
12.781 paginaweergaves www.digitaaltalent.be

• 3.444 Digipunten
• 2.925 inzamelactie digitaal materiaal
• 2.245 digitale pakketten OCMW

10.785 paginaweergaves digitale uitleendienst
907 paginaweergaves Digitaal Werkt (Dienst Werk)
55 paginaweergaves Onderwijs (OCG) (sinds 12/10)
geen data beschikbaar voor Digitaal mee Bib De Krook
15.030 paginaweergaves projectwebsites:

• 7.909 digitaal inclusieve wijk
• 5.201 Digikriebels (door corona geen reeksen)
• 1.920 Code City (door corona geen reeksen)

520 mensen ingeschreven nieuwsbrief Digitaal Talent
955 mensen volgen de Facebookpagina Digitaal Talent
12.363 mensen bereikt via posts Facebook Digitaal Talent

Plannen 2022
We blijven inzetten op (waar mogelijk visuele) 
communicatie op onze website, nieuwsbrief en Facebook. 
We bieden een overzicht via www.digitaaltalent.be in 
combinatie met projectwebpagina’s en –websites.

12.781  
views 

webpagina 
Digitaal Talent

10.785  
views      

digitale 
uitleendienst

15.030  
views project-

websites

520  
Abonnees 

nieuwsbrief

955  
Volgers 

Facebook 
Digitaal Talent

12.363  
Mensen bereikt 
met Facebook 

posts

http://www.digitaaltalent.be/
http://www.digitaaltalent.be/
http://www.digitaaltalent.be/
http://www.digitaaltalent.be/


Dankzij de projecten en initiatieven van Digitaal.Talent@Gent, de e-inclusiewerking van Stad Gent en 
District09, krijgen Gentenaars en medewerkers toegang tot een computer en het internet en ook de 

nodige begeleiding en oefenkansen om digitale talenten te ontdekken of bij te werken.
Actuele info over alle projecten is steeds terug te vonden op onze website.

www.digitaaltalent.be

publicatiedatum: april 2022
V.U. Johan Van Der Bauwhede – algemeen directeur District09 – Bellevue 1, 9050 Gent

http://www.digitaaltalent.be/

