Nieuw platform om digitale uitsluiting in Brussel tegen te gaan
10% van de Brusselaars is niet vertrouwd met internet
Deze zaterdag verzamelden alle Brusselse partners die werken aan digitale inclusie in de SintGorikshallen voor het event ‘Brussels Smart City: iedereen Digitaal!’. Jongeren, werklozen, senioren
en personen met een handicap ontdekten hoe ze mee kunnen springen op de digitale trein. Brussels
Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets lanceerde de website caban.be die alle Brusselse
initiatieven tegen digitale uitsluiting bundelt en voor iedereen toegankelijk maakt.
“In Brussel is niet iedereen mee met de digitale trein. Uit onderzoek blijkt dat 10% van de Brusselaars
niet vertrouwd is met internet. Vooral werklozen, laag opgeleiden en senioren lopen het risico op
digitale uitsluiting. ” stelt Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets. “Gelukkig zijn
er veel projecten om de digitale kloof te verkleinen. Ik nam dan ook het initiatief om dit aanbod voor
te stellen tijdens een laagdrempelig event en te bundelen, onder andere op de nieuwe website
caban.be.”
De website caban.be geeft een overzicht van de verschillende initiatieven voor digitale inclusie in
Brussel. In functie van de behoeften als jongere, werkzoekende, senior of persoon met een handicap
is er een aanbod van diensten (gebruik van computer, toegang tot internet, printen) of vorming
(tekstverwerking, sociale media, onderhoud). De website werd ontwikkeld door Caban, het platform
van Brusselse actoren voor digitale geletterdheid, en richt zich ook op organisaties die kwetsbare
doelgroepen ondersteunen.
Op vraag van Bianca Debaets deed de Université catholique de Louvain vorig jaar onderzoek naar de
digitale kloof in Brussel. Armoede, schooluitval en werkloosheid gaan vaak samen met geen toegang
tot digitale diensten. Staatssecretaris Bianca Debaets maakt van de strijd tegen digitale uitsluiting een
prioriteit. “Elke Brusselaar vindt wel één van de ondertussen 212 gratis hotspots wifi.brussel in zijn
buurt. Tegen eind 2019 zullen alle Brusselse secundaire scholen uitgerust zijn met gratis supersnel
internet via Fiber to the School en ik blijf investeren in goed materiaal voor de openbare
computerruimtes in alle Brusselse gemeenten.”
‘Brussels Smart City: iedereen digitaal!’ verzamelde meer dan 30 Brusselse initiatieven en organisaties
rond digitale inclusie, waaronder zeven laureaten van een projectoproep. Jongeren en werklozen
konden kennismaken met codeerlessen, senioren ontvingen digitale tips om langer zelfstandig thuis
te wonen en blinden konden nieuwe apps ontdekken afgestemd op hun handicap. Ludieke uitschieter
was de PancakeBot van iMAL die de bezoekers lekkere pannenkoeken aanbod. In de bijlage vindt u
een beschrijving van de laureaten.
De evenementenreeks ‘Brussels Smart City’ wordt georganiseerd door het Centrum voor Informatica
voor het Brussels Gewest (CIBG).
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