
 
  

Digital Brussels 
 

Projectoproep, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, met als doel de 
digitale vaardigheden van de inwoners van de Brusselaars te verbeteren. 

   

 
De gezondheidscrisis toont aan hoe dringend het is om de digitale kloof te bestrijden en de digitale 
steun voor de meest kwetsbaren in de samenleving te intensiveren en op te voeren. 40% van de bevolking1 
– dat zijn meer dan 300.000 Brusselaars (tussen 16 en 74 jaar) – is digitaal kwetsbaar.  
 
Het begrip ‘de digitale kloof’ verwijst naar een breed scala van vormen van ongelijkheid die verband 
houden met de toegang tot technologieën, maar ook met digitale vaardigheden en het gebruik van digitale 
mogelijkheden. In een tijd van ‘allemaal digitaal’ bestaat er een reëel risico dat mensen die niet in staat zijn 
om deze tools voor hun maatschappelijke integratie ten volle in te zetten, worden uitgesloten van diverse 
facetten van het leven en geen gebruik kunnen maken van hun grondrechten.  
 
Omgekeerd kan de beheersing van digitale vaardigheden een aanzienlijke positieve impact hebben op het 
leven van burgers: een betere gezondheid, minder eenzaamheid, een betere toegang tot jobs en onderwijs. 
Hierdoor vermindert ook het risico om in armoede te belanden, financieel te worden uitgesloten en meer te 
moeten betalen voor basisbehoeften. 

 

Doelstelling 
 

Deze projectoproep wordt gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Coördinatie 

Digitale Inclusie van het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest (CIBG). De ambitie 

van het Gewest bestaat erin de burgers te helpen hun digitale vaardigheden te verbeteren, door digitale 

instrumenten toegankelijk te maken, opleiding van jongs af aan te bieden en de samenleving te helpen de 

digitale transformatie voor iedereen toegankelijk te maken. 

Met deze oproep willen wij projecten in het Brussels Gewest ondersteunen die de toegang, de 

vaardigheden en het gebruik van digitale tools willen bevorderen bij doelgroepen die er het verst 

van afstaan. Zij maken geen gebruik van digitale ruimtes of structuren die toegang tot en opleiding in 

digitale tools aanbieden. 

Bijkomend willen wij: 

- sociale actoren opleiden en wapenen om het grootst mogelijke aantal mensen die het verst van de digitale 

wereld afstaan op duurzame wijze te kunnen ondersteunen. Het gaat dan over detectie, het aanreiken van 

antwoorden op digitale noodsituaties en de toegang tot onlinediensten, maar ook over de initiatie in tools en 

in meer geavanceerde opleidingen. 

- Een dynamiek van samenwerking en netwerking stimuleren, door ook het delen van ervaringen en het 

poolen van tools te vergemakkelijken. 

 

 

 
1 Barometer Digitale Inclusie, Koning Boudewijnstichting, 2020. 



 

Voor welke projecten? 

 

Doel van deze projectoproep is het ondersteunen van activiteiten op het grondgebied van het Brussels 

Gewest die de toegang, de vaardigheden en het gebruik van digitale tools bevorderen bij 

doelgroepen die daar het verst van afstaan.  

 

De activiteiten richten zich tot mensen in een kwetsbare situatie. Zij lopen het risico dat hun situatie 

verslechtert door een gebrek aan digitale vaardigheden. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan de 

volgende kwetsbare doelgroepen: werkzoekenden, jongeren, ouderen, mensen met een beperking en 

vrouwen. 

 

Het moet gaan om concrete, direct uitvoerbare projecten die gericht zijn op mensen die ver afstaan van 

het digitale. De projecten vertrekken van vragen en concrete noden bij de doelgroepen, om zo bij hen 

belangstelling te wekken voor informaticatools, hen toegang te geven tot digitale hulpmiddelen en hen 

vertrouwd te maken met het digitale gebeuren om in hun dagelijkse behoeften te voorzien. Het gaat er dus 

niet om alleen maar mensen op te leiden die ook opgeleid willen worden. Het is eerder zaak op zoek te gaan 

naar mensen en daarbij te vertrekken van hun concrete behoeften. 

 

Minimaal 50% van de financiële steun moet worden besteed aan de opleiding en/of ondersteuning van 

de doelgroep. Maximaal 50% van de financiële steun mag worden besteed aan uitgaven voor 

computerapparatuur, met een maximumbedrag van 5000 euro. 

 

De projectuitgaven kunnen betrekking hebben op personeelskosten die verbonden zijn met dit specifieke 

project, de aankoop van materiaal en alle andere kosten voor een goed verloop van het project. 

 
 

Enkele voorbeelden: 

 

• De installatie van een permanente digitale assistentie, gratis Wifi en computers in een gebouw 

voor sociale huisvesting. 

• Opleiding in digitale basisvaardigheden en digitale vaardigheden die nuttig zijn bij het zoeken naar 

werk (opstellen van cv’s, gebruik van My Actiris...). 

• De implementatie van digitale ondersteuning om specifieke groepen (vluchtelingen, daklozen, 

vrouwen, senioren, werkzoekenden, mensen met een beperking, …) toegang te geven tot het 

internet en de mogelijkheden die het biedt. 

• Het openhouden en uitrusten van een plek om ouders te ondersteunen bij het verwerven van 

administratieve digitale autonomie met het oog op hun digitale interactie met de school (digitale 

nieuwsbrief, online inschrijving, opvolgen van de communicatie...). 

• Een partnerschap tussen een vereniging en een organisatie die essentiële diensten aanbiedt (bv. 

ziekenfonds, administratie, een onderneming...), met als doel de meest kwetsbare groepen te 

helpen gebruik te maken van deze essentiële digitale diensten. 

• Via de verenigingen voor armoedebestrijding gaat een ‘digitaal werker’ naar mensen toe die 

concrete en specifieke vragen hebben waarvoor de toegang tot digitale technologie nodig is. Van 

daaruit worden specifieke steun en opleidingen aangeboden om hun vaardigheden te versterken. 



 

• Een flexibele, mobiele, rondreizende en duurzame uitrusting om mensen te bereiken die ver 

afstaan van het digitale gebeuren en het verenigingsleven, met een aanbod ‘op maat’ (bv. ouderen 

in woonzorgcentra, mensen met een beperking enz.) om hen toegang te geven tot onlinediensten 

en hen op te leiden in nieuwe technologieën. 

• De oprichting van een netwerk van in e-inclusie gespecialiseerde actoren en verenigingsactoren op 

lokaal niveau, onder meer om kwetsbare groepen beter te begeleiden naar de relevante actoren op 

het gebied van e-inclusie (digitale bijstand, opleiding, pedagogische hulpmiddelen...). 

• De bundeling van IT-middelen tussen verschillende organisaties om zo te komen tot het uitlenen 

en delen van digitaal materiaal en digitale instrumenten aan en met een groter aantal 

verenigingsactoren. 

• Stimulansen, bewustmaking en opleiding in verband met digitale thema’s, zoals cyberveiligheid of 

de beveiliging van persoonsgegevens. 

Welke steun? 

 

➢ Financiële steun: de geselecteerde organisaties krijgen financiële steun die gaat van 5000 euro tot 

15.000 euro. Het totaal beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 390.000 euro. 

 

➢ Kosteloze opleidingen: de laureaten zullen kosteloos kunnen deelnemen aan één of meer 

opleidingssessies inzake de digitale kloof en de pedagogische tools die bestaan op het platform 

123digit.be  
 

➢ Uitwisseling van goede praktijken: de laureaten verbinden er zich toe deel te nemen aan een 

intervisie van een halve dag waarop ze hun ervaringen met elkaar delen. De laureaten verbinden 

er zich toe didactische tools te delen die zij in het kader van deze oproep zullen ontwikkelen. 

 

Voor wie? 

 

• Een kandidaatsdossier kan worden ingediend door elke vzw, organisatie met een sociaal oogmerk, 

coöperatieve vereniging of organisatie in de sociale economie die werkt met doelgroepen in een 

situatie van digitale kwetsbaarheid. De organisatie is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest of zet projecten op waarvan het doelpubliek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

woont. 

• Ook de OCMW’s en lokale overheden (gemeentelijke Openbare Computerruimtes (OCR), 

bibliotheken…) kunnen zich kandidaat stellen voor deze projectoproep. 

• Commerciële projecten worden niet aanvaard, maar partnerschappen met commerciële actoren 

worden aangemoedigd (bv. leveranciers van hardware en software, telecom…). 

 

Wat zijn de selectiecriteria? 

Uw aanvraag voor steun is ontvankelijk als:  

• uw kandidaatsdossier volledig is ingevuld in de taal van het formulier en op tijd is ingediend;  

• de verantwoordelijke van uw organisatie of vereniging ouder is dan 18 jaar;  

• uw organisatie/vereniging geen commerciële organisatie is en gevestigd is in het Brussels Gewest 

(of er haar activiteiten opzet); 



 

• het project wordt uitgevoerd in een of meer van de 19 Brusselse gemeenten. 

 

Bij de ontvankelijke dossiers zal de selectie gebeuren op grond van de volgende criteria: 

 

• Digitale ondersteuning: het project is concreet en heeft tot doel de toegang, de vaardigheden en 

het gebruik van digitale tools door kwetsbare doelgroepen, die er het verst van afstaan, te bevorderen, 

met als doelstelling hun autonomie en emancipatie te versterken. 

 

• Doelgroepen en noden: het project richt zich tot kwetsbare personen die ver van de digitale 

wereld afstaan en die geen gebruik maken van computerruimtes of structuren die toegang bieden 

tot en opleiding bieden in digitale tools. Het kan gaan om werkzoekenden, jongeren, senioren, 

personen met een beperking, vrouwen... Het projectontwerp is gebaseerd op overleg met de 

doelgroepen om inzicht te krijgen in hun noden, leefomstandigheden. 

 

• Innovatie en impact: er wordt voorrang gegeven aan innovatieve projecten die andere projecten 

kunnen inspireren. Er zal rekening worden gehouden met de potentiële impact van het project en 

met de kwaliteit van de steun die wordt geboden om de situatie van mensen die met vormen van 

digitale ongelijkheid worden geconfronteerd te verbeteren. 

• Partnerschap: partnerschappen tussen organisaties worden sterk aangemoedigd, evenals 

netwerkvorming met de lokale sociale actoren en de actoren op het gebied van e-inclusie die terzake 

deskundig zijn. 

 

• Duurzaamheid: de projecten voorzien in het onderhoud van de apparatuur om die duurzaam te 

gebruiken. 

 

De jury zal de beste projecten selecteren en er daarbij zoveel mogelijk over waken dat een verscheidenheid 

aan sectoren en doelgroepen wordt ondersteund. 

 

De Koning Boudewijnstichting zal het personeel van de geselecteerde verenigingen gratis opleiding 

aanbieden in het gebruik van de bestaande leermiddelen. 

 

Wanneer?  

 

• Indienen van het kandidaatsdossier: uiterlijk op 1 april 2021 

• Bekendmaking van de resultaten van de selectieprocedure: begin juni 2021 

 

Contact (onze referentie 2021-D64000)  

 

Voor meer informatie en het online kandidaatsdossier: surf naar www.kbs-frb.be, of stel uw vragen via de 

telefoon (02 500 45 55) of op proj@kbs-frb.be.  

 

Voor meer specifieke vragen kunt u contact opnemen met Quentin Martens, telefonisch (02 549 02 21) of 

via e-mail (martens.q@kbs-frb.be). 

http://www.kbs-frb.be/
mailto:proj@kbs-frb.be
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