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Iedereen 
digitaal
Dankzij het samenwerkingsverband DIGbij, de eerste Limburgse digibank, 
kan iedereen, die digitale uitsluiting ervaart, terecht in centrale én mobiele 
digipunten in Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen. Men krijgt advies, hulp, 
opleiding en vorming. Daarnaast is er een openbare computerruimte en kan 
men er laptops en tablets uitlenen. 

Sanne VanderBeken 
(IN-Z)
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DIGBIJ

DIGbij is de digibank van Zuid-Limburg waarbij in totaal 6 organisa-

ties (IN-Z, Link in de Kabel, Close the Gap, Limburgs Platform voor 

Vluchtelingen, Educo en SAAMO) samenwerken en de brug slaan naar 

mensen met digitale ongelijkheid. Zo vind je sinds kort centrale én 

mobiele digipunten in Tongeren, Borgloon, Heers en Wellen. 

Deze digipunten zijn naast een uitleendienst voor laptops/tablets en 

een openbare computerruimte met open Wifi, ook een plaats voor 

vorming en opleiding in digitale vaardigheden en mediawijsheid. 

IN-Z is een onderneming in de lokale 
diensteneconomie. Als sociale onder-
neming creëren ze sociale en duurzame 
tewerkstelling. Link in de Kabel voorziet 
digitale hulp en plezier voor kwetsbare 
kinderen en jongeren. Zet je deze 2 part-
ners samen aan tafel, dan krijg je iets 
moois: DIGbij onder andere. Hoe krijg 
je zoiets gerealiseerd? Logozine sprak 
met Sanne Vander Beken , projectver-
antwoordelijke bij IN-Z en met Rutger 
Schraeyen, inhoudelijk coördinator bij 
Link in de Kabel. 

DIGbij

Sanne Vander Beken legt uit: “Toen 
de oproep van de Vlaamse overheid 
gelanceerd werd, is IN-Z meteen op de 
kar gesprongen. We hebben vanuit onze 
werking een sterke voeling met kwets-
bare groepen. IN-Z werkt met brugfigu-
ren. Dat zijn mensen die outreachend 
werken. Ze gaan letterlijk op pad, de 
straat op en creëren op die manier een 
unieke vertrouwensband. Link in de 
Kabel sloot perfect hierbij aan als part-
ner in het digitale verhaal. We streven 
weliswaar verschillende doelen na maar 
er zijn heel wat overlappingen. Op die 
manier versterken we elkaar. We zijn 
heel complementair. Ook voor andere 
projecten werken we vaak samen.” 

Elk zijn expertise

Rutger Schraeyen verklaart: “Link in 
de Kabel beschikt over de digitale 
knowhow. Wij leiden brugfiguren van 
IN-Z op tot digihelpers. IN-Z zorgt voor 
de planning, de begeleiding en de 
opvolging van deze brugfiguren. Deze 
samenwerking is organisch gegroeid. 

We vinden elkaar op meerdere vlakken. 
Als we willen gaan naar een duurzaam 
e-inclusiebeleid zijn dergelijke samen-
werkingen cruciaal.”

E-inclusiebeleid

40 % van de bevolking loopt het risico 
op digitale uitsluiting. Om te vermijden 
dat mensen uitgesloten raken door 
digitalisering van de maatschappij 
is het belangrijk om oog te hebben 
voor wie niet meekan met de digitale 
snelheidstrein. Een aantal factoren 
spelen een belangrijke rol als het gaat 
over digitale vaardigheden: inkomen, 
opleiding, leeftijd, gezinssamenstelling 
en geboorteland. Zo heeft 50 % van de 
Belgen geboren in het buitenland geen 
of zwakke digitale vaardigheden. En 
heeft 67 % van de laaggeschoolden nog 
nooit gebruik gemaakt van e-adminis-
tratie. Bron: mediawijs.be 

Sociale ondernemingen zoals IN-Z zijn 
de uitgesproken partner om hier hun 
schouders mee onder te zetten. De 
samenwerking met organisaties zoals 

Link in de Kabel en de goede contacten 
met de lokale besturen zorgen ervoor 
dat initiatieven zoals DIGbij duurzaam 
verankerd worden. 

EEN DUURZAAM 

e-inclusiebeleid
VRAAGT OM DERGELIJKE 

SAMENWERKINGEN 


