
DIGITAAL MEE
e-inclusie in Sint-Niklaas



Communicatiecampagne Digitaal Mee

Opdracht: digipunt verbreden en bekender 
maken
Website, doorverwijsmateriaal … niet meer up-to-
date
E-inclusie-aanbod Sint-Niklaas bundelen in 
brochure en op stadswebsite, met digipunten als 
speerpunt

Tip: Samenwerking werkt beter als je zelf iets te 
bieden hebt! (communicatiekanalen, budget, 
locaties, knowhow …)



Communicatiecampagne Digitaal Mee

Ondersteuning van collega met veel ervaring en connecties
Interne samenwerking met:
– communicatiedienst:

• foto’s
• drukwerk (banners, affiches, brochures …)
• reclamespot

– ICT-dienst:
• openbare computerruimtes
• gratis stadswifi

– bibliotheek:
• internetcomputers, scannen, printen en kopiëren
• workshops van ‘Digibib’

– cluster welzijn:
• financiële ondersteuning aankoop toestel, aansluiting internet



Communicatiecampagne Digitaal Mee

Externe partners:
– Avansa (workshops)
– Beego (hulp aan huis)
– CBE Ligo
– CVO Focus
– CVO LBC
– VDAB

 Aanbod opleidingen promoten



Netwerk Digitaal Mee

Intern netwerk:
– cluster dienstverlening
– Huis van het Kind
– dienst activering
– dienst flankerend onderwijs
– dienst diversiteit, samenleving en preventie
– ICT-dienst

Doel:
– Intern draagvlak, interne bekendheid
– Juridische grond: beleidsprogramma, lokaal 

armoedeplan, diversiteitsprogramma



Netwerk Digitaal Mee

Extern netwerk:
– Agentschap Integratie & Inburgering
– Avansa
– Beego
– CAW
– CBE Ligo
– CVO Focus
– CVO LBC
– Den Azalee (maatwerkbedrijf, kringwinkels)
– Polsslag (koepel van armoedeorganisaties)
– Wereldhuis Bonangana (Nederlandse lessen, 

huiswerkbegeleiding …)
– VDAB
– Zorgpunt Waasland (lokale dienstencentra, thuis- en woonzorg)



Netwerk Digitaal Mee

Zeer veel organisaties namen postcorona al 
initiatieven, maar erg versnipperd
Doel:
– Aanbod samenbrengen, kennis en middelen 

delen
– Aanbod bekend maken
– Lokaal bestuur als regisseur, aanspreekpunt
– Nieuw aanbod creëren om hiaten te vinden



Rol regisseur/coördinator

Coördinatie vrijwilligers/medewerkers
Promotie op vergaderingen en netwerken van 
relevante organisaties, verenigingen …
Volgen van vormingen en lerende netwerken
Aanspreekpunt voor partners, zowel intern als 
extern
Coördinator subsidies rond e-inclusie
Bestaande aanbod verbeteren en promoten
Nieuw aanbod creëren



Samen nieuw aanbod creëren

Nieuwe (mobiele) digipunten bij de partners
Nieuwe digicafés
Samen subsidieaanvragen uitwerken 
(regie/promotorrol bij lokaal bestuur):
– Ondernemers voor een Warm België, Link in 

de Kabel, Telenet Essential Internet, Proximus
Internet for All

– Digibanken
– E-inclusion for Belgium



Doorverwijstool digibanken

Al het aanbod van Sint-Niklaas in één tool:
– agenda workshops, opleidingen …

• automatisch up-to-date door koppeling (UiT-) 
databank

– reservaties digipunten
– hulp aan huis met Beego
– registratie, analyse, rapportage

Tool toegankelijk voor alle partners:
– toeleidingen
– doorverwijzingen



VRAGEN?

Meer info: www.sint-niklaas.be/digitaalmee


