
Digitaal Werkt



Aanwervingen

➢ Projectcoördinator Maria Euwema

➢ ICT-steward Lieven Beernaert
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Inspringtheater over digitalisering

➢ 5 voorstellingen met samen 158 inschrijvingen

➢ Deelnemers uit het breed partnerschap van Gsiw:

▪ Uit verschillende diensten Stad en OCMW Gent

▪ Mensen van de vakbonden 

▪ Uit welzijnsorganisaties

▪ Werkplekarchitecten

▪ Sectorfondsen

▪ VDAB

▪ Vanuit onderwijs
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Inspringtheater over digitalisering

•Bevraging publiek (30 respons):

➢ Wat neem je mee?

▪ Bewustzijn van de drempels in de dienstverlening

▪ Niet alles als "vanzelfsprekende kennis" zien

▪ Meer bijspringen indien nodig, soms laat ik hen te veel 
zoeken (met het idee wat je zelf vindt, blijft beter bij) 
waarbij ik hen makkelijker op weg kan helpen

▪ Niet in plaats van de mensen dingen doen maar 
inzetten op empowerment

▪ Digitale toets bij beleids- en actieplannen
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In de lijn der verwachtingen?
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Scènes herkenbaar?
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Methodiek geschikt?
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Iets voor Gsiw?
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Vorming voor de doelgroep

➢ 10 sessies voorzien

▪ productgerichte, éénmalige, praktische, korte 
workshops/sessies

➢ periode mei 2019:

▪ verfijning van de noden en vragen om zo dicht 
mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van digitaal 
laaggeletterden

➢ toezegging:

▪ engagement vanuit Groep INTRO om aanbieder te 
zijn voor 2 van de 10 sessies
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ICT steward

➢ Welke vragen?
▪ Digitale ondersteuning, specifiek rond 'werk’

▪ Mijn Loopbaan voor Burgers (MLB): hoe gegevens 
aanvullen, hoe het MLB-cv genereren, hoe opdrachten 
afwerken, hoe vacatures bewaren en sollicitatiefeedback 
geven, …

▪ Aanmaak en gebruik van email en cloud, gebruik van 
nuttige apps, …

▪ Bij uitbreiding apps rond openbaar vervoer, digitale 
loketten voor kinderopvang, …

▪ Basisvaardigheid in werken met tekstverwerking (Word, 
Open Office, Google Doc, …) en PDF

▪ …

108 mei 2019



ICT steward

➢ Individueel, op maat, bij voorkeur op eigen toestel 
(smartphone, tablet, laptop)

➢ Empowerend: aanleren op eigen tempo; 
opvolgingsmoment is mogelijk

Wat niet?

➢ Inhoudelijke aanpassingen aan MLB of eigen CV’s

➢ Geen stappen in het trajecten (opleidingsaanvraag, 
…)
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ICT steward

➢ 2 momenten in de locaties van partnerorganisaties

▪ Compaan : elke dinsdagvoormiddag (9u – 12u)

▪ MAACT : dinsdag- of donderdagnamiddag (13u30 – 16u30)

Toeleiding vooral via deze organisaties, maar staat ook open 
voor anderen (bij voorkeur op voorhand aanmelden)

➢ 1 vast moment in De Welzijnsknoop (Ledeberg) 

▪ elke vrijdagvoormiddag (8u45 – 12u)

Dit kan zonder afspraak. Indien nodig wordt een 
vervolgafspraak vastgelegd 

➢ Lieven Beernaert (0473 36 95 81) 
lieven.beernaert@stad.gent
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Vorming voor Begeleiders

➢Verdieping Mijn Loopbaan voor Burgers op 6 juni:

▪ Meer dan 60 inschrijvingen

▪ Infosessie Arbeidsmarktverkenning opnieuw in 
najaar?

➢E-ambassadeurs: 

▪ Starten met groep van 12 E-ambassadeurs (Compaan, 
Divergent, Groep Intro, ACV, ABVV, ACLVB, Dienst 
Werk - Stad Gent, Maact – OCMW Gent, VDAB, GTB, 
VFU, Leerpunt)
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Communicatie: oproep!

➢ Project kenbaar te maken op eigen website, etc.

➢ ICT steward kenbaar maken via jullie dienstverlening

➢ Mandaat geven aan E-ambassadeurs om er intern mee 
aan de slag te gaan

➢ Doelstelling: Implementatie in eigen organisatie
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Koning Boudewijnstichting: 
Oproep ‘Armoede’

➢ Projectondersteuning voor de strijd tegen de digitale 
uitsluiting

➢Ingediend door vzw Gsiw-Projecten

➢ Gevraagd: 10 000 euro werkingsmiddelen voor 
vorming aan de doelgroep

➢ Eind juni beslissing
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