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Oproep tot kandidaturen 2021: Digitale inclusie  
 
Context 
 
Het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving heeft als doel de digitale inclusie te versterken 
door mensen te helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat 
digitale diensten voor iedereen toegankelijk zijn.  
 
40% van de Belgische bevolking beschikt niet over de nodige digitale vaardigheden. Dit 
percentage stijgt tot 70% wanneer het personen betreft met een laag inkomen of een lage 
opleidingsgraad. Om iedereen mee te krijgen op de digitale trein, moeten we als maatschappij een 
versnelling hoger schakelen.   
 
Vaak komen deze kwetsbare doelgroepen in contact met verschillende maatschappelijke actoren 
(OCMW, scholen, integratieactoren, armoedeorganisaties, …), die naast het bieden van sociale 
begeleiding, de personen ook digitaal verder proberen te helpen. Deze actoren beschikken echter 
niet noodzakelijk  over de nodige tools en/of opleidingen om ook digitale begeleiding aan te 
bieden.  
 
De oproep richt zich tot e-inclusie (= sociale organisaties die reeds expertise hebben 
opgebouwd rond digitale inclusie) en/of opleidingsactoren die vormingen en 
begeleidingen wensen uit te werken voor dienstverlenende organisaties.  
Op deze manier krijgen deze organisaties de nodige tools aangereikt in het begeleiden van hun 
kwetsbaar doelpubliek.   
 
 
Voorgestelde steun  
 

- Er zal een bedrag van € 90.000 ter beschikking gesteld worden in elk van de drie Gewesten 
(Brussel, Vlaanderen, Wallonië) en dit gedurende 2 jaar.  

- Het Fonds zal € 30.000 tot € 60.000 schenken per project per jaar.  
- De kandidaten (verenigingen, federaties, sociale ondernemers, digitale hulpverleners, …) 

moeten een project voorstellen met activiteiten en uitgaven voor twee jaar; daarbij zal er 
om de zes maanden een evaluatie gebeuren. In geval van selectie zal er een overeenkomst 
opgemaakt worden voor één jaar.  

- Aan het eind van het eerste jaar zullen de projecten geëvalueerd worden door het 
Bestuurscomité van het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving. Indien de projecten 
hun doelstellingen halen, kan de overeenkomst eventueel verlengd worden met één extra 
jaar.  

 
 
  



 
 

Selectiecriteria  
 
Het project: 
 

- Verkleint de digitale kloof in België en biedt een bijzondere aanpak voor de specifieke 
behoeften in het Gewest waar het actief is; 

- Heeft als doelstelling vormingen en ondersteuning te bieden aan sociale actoren, met 
als objectief de medewerkers van deze organisaties bewust te maken, uit te rusten én te 
ondersteunen in het bieden van digitale hulpverlening voor de kwetsbare doelgroep die zij 
begeleiden; 

- Vormt een bron van innovatie voor de sector, de organisatie is bereid kennis en materiaal 
te delen;   

- Biedt een concrete oplossing en een duidelijke, meetbare impact omtrent de aantallen 
gevormde organisaties en het beoogde uiteindelijke bereik van de kwetsbare doelgroep;  

- Heeft als doelstelling het versterken van de autonomie en emancipatie van de finaal 
te bereiken kwetsbare doelgroep; 

- Bevordert de banden binnen een gemeenschap en sluit niemand uit, zeker niet de meest 
kwetsbaren;  

- Heeft een verbindend karakter voor de sector, samenwerkingen met andere actoren 
vormen een meerwaarde;  

- Het project beoogt duurzaamheid en houdt rekening met de integratie van economische, 
sociale en milieu gerelateerde aspecten.  

 
 
Voorbeelden van projecten beoogd door het Fonds 
 

- Opleidingen rond digitale vaardigheden voorzien voor sociale / culturele / vrijetijds / 
… organisaties in een bepaalde regio die geconfronteerd worden met een digitaal weinig 
vaardige maar ook sociaal kwetsbare doelgroep 

- Leermethoden en educatieve inhoud ontwikkelen om deze organisaties te helpen 
omgaan met het hun doelgroep op het vlak van digitale vaardigheden 

- De inhoud van opleidingen en cursussen aanpassen aan de finaal beoogde 
doelgroep en hun specifieke noden of behoeftes (scholen, senioren, personen met een 
handicap, enz.)  

- Samenwerking rond bovenstaand thema met partners van verschillende sectoren 
- Een specifiek antwoord bieden op diversiteit inzake digitale uitsluiting 
  

 
 
  



 
 

Tijdsschema van de projecten : 
 

- Deadline voor het indienen van de kandidaturen: 29/06/2021 
- Selectie door een onafhankelijke jury: juli / augustus 2021 
- Aankondiging van de resultaten: 15/09/2021 
- Eerste jaar van uitvoering van de projecten: oktober 2021- september 2022 
- Evaluatie van de projecten: maart 2022 en augustus 2022  
- Beslissing tot verlenging: oktober 2022  
- Verdere uitvoering van de projecten: oktober 2022- september 2023 
- Tweede evaluatie van de projecten: maart 2023 en augustus 2023 
- Voltooiing van de projecten: augustus 2023 

 


