September 2021
ING Fonds voor een Digitalere Samenleving – organisaties die geselecteerd werden voor de
periode 2021-2022

Train de digitale trainer van werkzoekenden
BeCode vzw ● Toegekend budget 2021: 26.077 € ● Karen Boers ● Cantersteen 10 – 1000 Brussel ●
Tel.: +32 473 764 249 ● karen.boers@becode.be
BeCode organiseert praktijkgerichte opleidingen voor professionals die korte, aangepaste initiaties of
workshops digitale inclusie willen geven aan kwetsbare werkzoekenden. Professionals leren hoe ze kunnen
optreden als actieve pedagogische trainers en welk aanbod ze best aanbieden. Alle elementen voor een
succesvolle digitale opleiding voor hun specifieke doelgroep zitten in het programma.
Het project omvat 8 opleidingen die plaatsvinden in Brussel, Gent/Antwerpen, Charleroi/Luik. Het project
mikt op 80 gevormde professionals die de verworven vaardigheden later zullen toepassen bij 800 deelnemers
aan workshops.

DigiSchakels
Blenders vzw ● Toegekend budget 2021: 27.783 € ● Jef De Backker ● Campus Blairon 714 – 2300
Turnhout ● Tel.: +32 14 71 11 10 ● jef.debackker@blenders.be
Digidak (spin-off van Blenders vzw) helpt het netwerk van Welzijnsschakels om de 21ste-eeuwse
vaardigheden en digitale zelfredzaamheid te versterken bij mensen in armoede in de provincie Antwerpen.
Het 'DigiSchakels project' focust op de vorming en begeleiding van de vrijwilligers die actief zijn binnen
lokale welzijnsschakelgroepen. Het komt erop aan hen via een traject van 17 maanden bewust te maken, uit
te rusten én te ondersteunen in het bieden van digitale hulpverlening voor de kwetsbare doelgroep die zij
begeleiden. Het project heeft als doelstelling de learnings uit dit project op te schalen naar alle Vlaamse
welzijnsschakelgroepen.

Ondersteuning in het creëren van Digitale OefenKansen (ODOK) voor digitaal
kwetsbare volwassenen
Avansa regio Gent vzw ● Toegekend budget 2021: 31.095 € ● Tim Deschaumes ● Visserij 107 –
9000 Gent ● Tel.: +32 9 224 22 65 ● tim.deschaumes@avansa-regiogent.be
Het ODOK-project leidt freelancers op om workshops e-inclusie en digitale oefenkansen te geven aan de
medewerkers en vrijwilligers van organisaties die werken met kwetsbare volwassenen. Het is de bedoeling
dat de medewerkers in hun dagelijkse werking digitale oefenkansen creëren voor hun kwetsbare
doelgroep, teneinde digitaal zelfvertrouwen en vaardigheden te versterken.
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De eigenlijke vorming- en ondersteuningstrajecten duren 18 maanden en vinden plaats in 5 Avansa-regio's
bij telkens 8 organisaties. Er komen dus 40 organisatie in aanmerking voor vorming.

Digi-arm, ervaringsrijk! Maak van e-inclusie geen e-illusie en erken armoede als
belangrijkste drempel.
STA-AN vzw ● Toegekend budget 2021: 25.000 € ● Danny Jacobs ● Sint-Jansplein 53 bus 3 – 2060
Antwerpen ● Tel.: +32 489 328 812 ● coordinatie@sta-an.be
STA-AN vzw stimuleert Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen om drempels tot
participatie weg te werken. Wie armoede erkent als belangrijkste drempel, heeft oog voor aan armoede
gerelateerde problemen die niet steeds zichtbaar zijn of uitgesproken worden. Die aandacht is
noodzakelijk om e-inclusie van kwetsbare gebruikers te verhogen. Het komt erop aan dat organisaties die
aanpak in hun werking integreren.
STA-AN vzw zal bij 3 aparte partner organisaties (waarvan AVANSA en BEEGO) een 3 -stappenplan
doorlopen om een aanbod uit te werken dat organisaties bijstaat om de nodige aandacht te besteden aan
de armoedeproblematiek en deze aanpak in hun werking te integreren. Tegelijk loopt er ook een traject
binnen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen om ervaringen te verzamelen, drempels
te identificeren, aanbevelingen te formuleren en ervaringsdeskundigen op te leiden tot coaches.

Opleiden digitale helpers en oprichten van een netwerk van digitale buddy's in Wallonië
Bibliothèques Sans Frontières Belgique asbl ● Toegekend budget 2021: 60.000 € ● Dimitri
Verboomen ● Cantersteen 10 – 1000 Brussel ● Tel. : +32 474 130 798 ●
dimitri.verboomen@bibliosansfrontieres.be
Het project van BSF (Bibliotheken zonder Grenzen) draagt via train-de-trainer opleidingen bij tot sterkere
digitale vaardigheden bij kwetsbare groepen in Wallonië, om hun ongelijke toegang tot informatie en
dienstverlening te verkleinen.
Om deze digitaal kwetsbare mensen te bereiken (via workshops of individuele begeleiding) zal het project
32 opleidingssessies organiseren voor in totaal 500 digitale helpers. Aansluitend krijgen de helpers de
gelegenheid om hun vaardigheden te versterken via onderlinge uitwisseling van praktijken. Parallel
organiseert het project vorming en ondersteuning voor 50 verenigingen van gemeenten met een lage
sociaal-economische status (OCMW's, bibliotheken of publieke digitale ruimtes/EPN). Er zullen ook
vrijwilligers worden aangetrokken en opgeleid om een netwerk van digitale buddy's te vormen. Zij zullen
opgeleide helpers motiveren en helpen bij het uitvoeren van hun activiteiten.
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CodeNPlay – digitale training en ondersteuning voor scholen
CodeNPlay ● Toegekend budget 2021: 40.000 € ● Nadine Khouzam ● Rue Albert Meunier 110 –
1160 Oudergem ● Tel. : +32 497 162 754 ● nadine@codenplay.be
CodeNPlay heeft al enkele jaren ervaring met digitale trainingen/ondersteuning van leerkrachten/scholen
en met het creëren van educatieve content. Dit project creëert een programma-aanbod voor kinderen (48j) om hen in het kader van de digitale transitie als toekomstige volwassenen van jongs af aan te leren
gebruik maken van digitale technologie. Het project omvat co-constructieworkshops rond digitaal
onderwijs, de ontwikkeling van trainingen voor leerkrachten kleuter- en basisonderwijs, virtueel of via een
handboek ter beschikking gesteld, bijsturen leerkrachtenopleiding en aanbieden van het vereiste materiaal.
In het eerste jaar wordt gemikt op 50 ondersteunde leerkrachten, wat ten goede komt aan 1000 kinderen.

Een ‘Digitale Box’ samenstellen rond het gebruik van digitale technologieën voor socioprofessionele inschakelingsactoren.
Interface3.Namur asbl ● Toegekend budget 2021: 38.023 € ● Christine Dereymaeker ● Avenue
Sergent Vrithoff 2 – 5000 Namen ● Tel. : +32 81 63 34 90 ● c.dereymaeker@interface3namur.be
Het creëren van een digitale toolbox die specifiek afgestemd is op sociaalprofessionele
inschakelingsactoren, teneinde bij te dragen tot de inclusie van mensen die een herscholingstraject volgen.
14 papieren fiches rond 14 thema's (ook beschikbaar in digitaal formaat) evenals 14 videoclips die de
thema's aanschouwelijk voorstellen voor het doelpubliek zullen gecreëerd worden. Instrumenten die ook
heel wat andere organisaties zullen kunnen inzetten om digitale ondersteuning op maat te geven. Er zijn
20 voorlichtingssessies gepland voor de actoren, evenals 16 trainingen om hen te leren de toolbox
optimaal te gebruiken.

Université des Familles & Académie des Parents – Molenbeek – SAS Digital Training
OIRD ASBL - (ORGANISATION POUR LA RÉUSSITE & LE DÉVELOPPEMENT) ●
Toegekend budget 2021: 15.000 € ● Bernard Andries ● Quai des charbonnages 68 bus 55 1080 Molenbeek-Saint-Jean ● Tel. : +32 2 767 52 26 ● ba@oird.org
Het project organiseert digitale training voor de coördinatoren van de Université des Familles & Académie
des Parents. De training draagt bij tot empowerment en digitale inclusie en sluit aan bij psychosociale
begeleiding van kwetsbare kinderen en hun ouders in Molenbeek.
De informatieve sessies en opleidingen rond het gebruik van digitale tools helpen de coördinatoren om
steeds te voldoen aan de specifieke behoeften van kinderen, jongeren, moeders en vaders die onder de
armoedegrens leven. Het project omvat ook opleidingen door de begeleiders van deze diverse doelgroep.
In totaal verwelkomt de SAS Digital Training zo'n 600 kwetsbare gezinnen.
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Handicap : Digitale toegankelijkheid voor iedereen vergroten!
Eqla ASBL ● Toegekend budget 2021: 29.000 € ● Catherine Borgers ● Boulevard de la Woluwe 34
bus 1 – 1150 Woluwe-Sint-Pieters ● Tel. : +32 2 241 65 68 ● catherine.borgers@eqla.be
Eqla ASBL wil mensen met een visuele beperking op maat adviseren/opleiden om vlot te werken met
digitale tools, applicaties (videoconferentie), ten bate van hun autonomie en sociale inclusie.
Dit project focust op digitale armoede, voornamelijk van personen met een visuele beperking. 2 types
trainingen worden georganiseerd om dit probleem te verkleinen. Een eerste training mikt op
eerstelijnsactoren en wil hen bewust maken van het gebruik van digitale hulpmiddelen aangepast aan
slechtziendheid. Een tweede training focust op het creëren van webapplicaties die voor iedereen
toegankelijk zijn.

