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Onze samenleving wordt hoe langer hoe meer digitaler waarbij dienstverle-

ning steeds vaker langs digitale weg verloopt. Het aanleren of aanscherpen 

van digitale vaardigheden is hierbij van alsmaar groter belang en heus niet 

alleen een zaak van ‘digitale kansengroepen’. Zij die verwacht worden aan 

(digitale) dienstverlening te doen, zien zich vaak zelf geconfronteerd met de 

snelheid en veelheid van de nieuwe digitale ontwikkelingen. Daarom wor-

stelen velen met vragen zoals: Waar kan ik terecht voor meer informatie of 

opleiding? Waar zijn anderen mee bezig? Welke toepassingen zijn inspirerend 

voor mijn organisatie?

De E-dinges workshopdag wil de brug slaan tussen organisaties die in hun 

activiteiten systematisch en actief digitale technologieën gebruiken, en zij 

die er geen gebruik van maken of dat slechts op een elementaire basis of 

sporadisch doen. De workshopdag wil een inspiratie zijn voor mensen om 

binnen de eigen organisatie of instelling de stap te zetten naar het effectief 

toepassen van ICT. Daarom biedt de E-dinges workshopdag een variatie aan 

inspirerende praktijkvoorbeelden en ligt hierbij de nadruk op kennisdelen en 

ervaringsuitwisseling.

De E-dinges workshopdag is de tweede dag van het evenement ‘E-dinges – 

Over leven in Digitaal Vlaanderen’, georganiseerd door het Instituut Samen-

leving en Technologie (IST) in nauwe samenwerking met het Interdisciplinair 

Instituut voor Breedband Technologie (IBBT). Het Vlaams Steunpunt Nieuwe 

Geletterdheid (VSNG/LINC) en het Vlaams Parlement ondersteunen dit drie-

daags evenement rond de veelzijdige impact van een digitale informatiesam-

enleving op de Vlaamse burger en op het Vlaamse beleid. 

Achtergrond
 

Workshops in de Peter Paul Rubens zaal (verdieping 2)

Digital Storytelling – This is it! My Story

Organisator: Kif Kif (Tine Kenis)

Wanneer? 9u30-10u15 en 10u45-11u30

Sinds januari 2010 is Kif Kif bezig met een 

project dat werkt met de methodiek van 

‘Digital Storytelling’ – ‘ This is it! My Story’ . 

Het doelpubliek is een mix van jongeren van 

Belgische en niet-Belgische afkomst. Het doel 

van het project bestaat erin het migratieverleden 

van de tweede helft van de 20ste eeuw in 

kaart te brengen. Een digital story is steeds 

een persoonlijk verhaal waarbij gratis software 

gebruikt wordt om de montage tot stand te 

brengen. Een digital story duurt 3 tot 5 minuten 

en bestaat uit foto’s, persoonlijke documenten, 

tekst in beeld, voice over (van de eigen stem) en 

muziek (soundtrack). 

Tijdens deze workshop legt Tinne Kenis stap 

voor stap het verloop uit van het werken met 

een digital story. Via een 15-stappenplan geeft 

ze aan waar de kansen en moeilijkheden liggen 

bij het volgen van deze methodiek.

Meer weten over Kif Kif? 

Surf naar www.kifkif.be ! 

Ontdek het web 2.0 in 23 dingen

Organisator: Bibnet (Ilse Depré)

Wanneer? 13u-14u en 14u30-15u30

Tijdens deze workshop maken de deelnemers 

kennis met de methodiek ‘23 Dingen’! 23 

Dingen is een online leertraject, waarmee men 

zelfstandig de eigen internetvaardigheden 

kan vergroten: bloggen, chatten, RSS, online 

samenwerken, foto’s beheren, muziek online 

beluisteren, ze komen allemaal aan bod. Het 

programma werd ontwikkeld door en voor 

openbare bibliotheken, maar is vrij beschikbaar 

voor alle geïnteresseerden. In deze workshop 

wordt dieper ingegaan op deze 23 dingen en 

hoe je ze kan inzetten in de eigen (bibliotheek)

werking of digitale-kloofproject.

Met Bibnet, opgericht in 2009, wil de Vlaamse 

Overheid alle Vlamingen op gelijke wijze 

vrije toegang geven tot digitale informatie en 

diensten via hun lokale bibliotheek. Bibnet zorgt 

hiervoor door een aantal concrete instrumenten 

te ontwikkelen waarmee lokale bibliotheken ook 

in het digitale tijdperk een betekenisvolle plek 

kunnen blijven voor het publiek. Meer weten 

over Bibnet? Surf naar www.bibnet.be !



Kinderen met lees- en spellings-

moeilijkheden helpen met de computer: 

een praktijkverhaal

Organisator: KlasCement (Bram Faems) 

en Jonatanschool voor het praktijkverhaal

Wanneer? 9u30-10u30 en 13u30-14u30

Op de Jonatanschool in Sint-Niklaas experimen-

teert men al jaren met de computer in de klas. 

Er is voorleessoftware als hulp bij het lezen.  

Typen en spellingscorrectie worden gebruikt 

als ondersteuning bij het schrijven en spellen.  

Dit is een verhaal van technische valkuilen, van 

het enthousiast maken van leerkrachten, van 

informeren van ouders, van successen en van 

falen,… 

Tijdens deze workshop getuigt Bram Faems over 

de jaren ervaring die ze hebben opgebouwd met 

het werken met de computer als compensatie-

middel voor leerlingen met lees- en spelmoeilijk-

heden. Tijdens deze getuigenis demonstreert hij 

ook welke oplossingen bedacht werden voor de 

problemen die men onderweg tegengekomen is. 

Meer weten over de Jonatanschool en  

KlasCement? Surf naar www.jonatan.be en 

www.klascement.be !

Grasduinen in digitale samenwerkings- 

vormen voor het onderwijs

Organisator: Microsoft School Technology 

Innovation Centre (Jacques Denies)

Wanneer? 9u30-10u30

Tijdens deze workshop illustreert Jacques De-

nies verschillende voorbeelden van nieuwe on-

derwijstechnieken: gelijktijdig een computer 

gebruiken via MultiPoint, delen van documenten 

via online opslagruimtes (de Skydrive in live@

edu) en web applicaties (Word, Excel, OneNote, 

PowerPoint), en samenwerken van op afstand in 

een Live Meeting.

Het School Technology Innovation Center (STIC) 

in Brussel demonstreert onderwijstechnologie 

in een didactische context en treedt in dialoog 

met de onderwijswereld om een zo optimaal en  

actueel mogelijk gebruik van deze technologie te 

kunnen tonen.

De onvermijdelijke opmars van digitaal 

leermateriaal in het Vlaamse Onderwijs 

en wat daarvoor nodig is

Organisator: PUBELO 2010 (Chris Peeters)

Wanneer? 11u-12u30

Tijdens deze workshop gaat Chris Peeters  

(Katholieke Hogeschool Mechelen) in op de tech-

nologische, beleidsmatige, organisatorische, ju-

ridische, culturele en onderwijskundige aspecten 

van e-leren/e-werken in het reguliere onderwijs. 

Er wordt zowel aandacht besteed aan de vele 

drempels die het delen en hergebruiken van 

elektronisch leermateriaal bemoeilijken, als aan 

LINC-wijs

Organisator: Linc vzw (Mick Serneels)

Wanneer? 11u30-12u30 en 15u15-16u

Het technisch personeel van een gemeente, 

de poetsdienst van een OCMW, de dienst bui-

tenschoolse kinderopvang,… Het zijn vaak 

‘vergeten’ groepen die in hun werkomgeving 

niet rechtstreek in contact komen met digitale 

technologieën en media. Deze workshop neemt 

deelnemers mee naar hun wereld. Mick Serneels 

vertelt het verhaal van drie praktijkvoorbeel-

den uit de gemeente Oosterzele: een kookboek 

door het personeel van het OCMW (poetsdienst 

en verzorgers), een verjaardagskalender door 

de groendienst en een activiteitenklapper door 

de dienst buitenschoolse kinderopvang. Welke 

trajecten worden er afgelegd? Met welke tools?  

Wat zijn de resultaten?

LINC vzw is een sociaal-culturele organisatie 

met hoofdzetel in Leuven die reeds meer dan 

25 jaar actief is op het vlak van leesbevordering 

en promotie van informatievaardigheden. LINC 

vzw ijvert voor een meer inclusieve kennismaat-

schappij en doet dit o.a. door mensen vertrouwd 

te maken met de digitale wereld. Meer weten 

over LINC? Surf naar www.linc-vzw.be !

de succesverhalen. Hij gebruikt hierbij de resul-

taten van het project PUBELO, ‘PUBliceren voor 

een Elektronische LeerOmgeving’. Meer info over 

de Katholieke Hogeschool Mechelen? Surf naar 

http://ariadne.cs.kuleuven.be/pubelo/ !

ICT-beelden zeggen meer dan woorden

Organisator? Modem (Bart Serrien en Karen  

Vermeire)

Wanneer? 14u30-15u30u

Tijdens de workshop tonen Bart Serrien en  

Karen Vermeire met voorbeeldmateriaal hoe 

je op een zeer eenvoudige wijze gebruik kan  

maken van screencasting (het ‘filmen’ van  

computerhandelingen). Met deze screencasts kan 

je alle geïnteresseerden elke computerhandeling 

aan leren. Dit is niet enkel voor de doorgewin-

terde computergebruikers. Ook personen met 

een zeer beperkte computerervaring kunnen hier 

makkelijk mee aan de slag! De deelnemers van 

deze workshops krijgen de kans om dit zelf in te 

oefenen.

Modem is een adviescentrum voor individuen en or-

ganisaties rond communicatie- en computerhulpmid-

delen voor personen met een beperking. Meer weten 

over Modem? Surf naar www.modemadvies.be !

Workshops in Valerius De Saedeleer zaal (verdieping 2) Workshops in Constant Permeke zaal (verdieping 2)



Klaar voor telewerk?

Organisator: Universiteit Antwerpen 

(Michel Walrave)

Wanneer? 13u-14u

Iemand die telewerkt, oefent (een deel van) 

zijn of haar job uit op een plaats die verschilt 

van kantoor. Vaak is een telewerker thuis actief.  

Een betere balans tussen werk en privé, minder 

tijdsverlies en stress door het pendelen, pro-

ductiever werken: dit zijn enkele voordelen die 

vaak worden opgesomd, maar klopt het plaatje 

wel? Welke concrete voor- en nadelen ervaren 

telewerkers? Hoe kan telewerken bijdragen tot 

het bereiken van jouw persoonlijke doelen en de 

organisatiedoelstellingen? Wat heb je nodig om, 

zelfs met weinig middelen, snel en efficiënt van 

start te gaan?  

In deze activiteit gaat Michel Walrave op zoek 

naar de kansen en valkuilen van telewerken. 

Werkgevers en medewerkers die telewerken 

hebben ingevoerd getuigen over hun ervaringen 

en geven concrete tips.

Michel Walrave is als professor verbonden aan de 

Universiteit Antwerpen. Hij verricht onderzoek 

en publiceert over toepassingen en gevolgen van 

de informatiemaatschappij waaronder e-marke-

ting (internet marketing), e-youth (jongeren & 

ICT), e-privacy (de bescherming van de privacy 

op het internet) en e-werken of telewerken.
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eSkills 4 social work

Organisator: Katholieke Hogeschool Limburg, 

Departement Sociaal Agogisch Werk (Davy Nijs)

Wanneer? 9u30-10u30

In deze workshop brainstormen de deelnemers 

samen met Davy Nijs over welke digitale vaar-

digheden een sociaal werker nodig heeft om te 

voldoen aan de behoeften van een digitaliserend 

sociaal werk. Welke ‘nieuwe’ competenties heeft 

hij/zij nodig en hoe kan men hem/haar daartoe 

opleiden?

www.cyberpesten.be 

Organisator: KH Limburg Departement Sociaal 

Agogisch Werk (Gerard Gielen) 

Wanneer? 11u-12u30

Jongeren gebruiken (nieuwe) digitale technolo-

gieën vaak nonchalant en creëren daarmee (on-

gewild) ook veel kansen voor misbruik. Tijdens 

deze workshop over ‘cyberpesten’ bekijkt Gerard 

Gielen toepassingen zoals e-mail, chatten, blog-

gen en netwerksites zoals Facebook,... vanuit 

het oogpunt van misbruik. Hoe worden ze aan-

gewend  om te ‘cyberpesten’ en hoe kunnen ou-

ders, opvoeders, begeleiders, en hulpverleners 

dit helpen te voorkomen en dus ‘cyberpesten’ 

aanpakken.

Beide workshoporganisatoren behoren tot de Ka-

tholieke Hogeschool Limburg (KHLim), een onder-

wijsinstelling voor hoger onderwijs op bachelor-

niveau met ook enkele masteropleidingen. Meer 

weten over KHLim? Surf naar www.khlim.be ! 

E-government in Vlaanderen: een stand 

van zaken

Panelleden: Filip Meuris (Leiedal), Eric Goubin 

(Memori-Katholieke Hogeschool Mechelen), Jo 

Steyaert (Indigov) en Frank Robben (Kruispunt-

bank Sociale Zekerheid).

Moderator: Guy Tegenbos ( De Standaard)

Wanneer? 10u-11u

In dit panelgesprek maken de panelleden een 

stand van zaken op van e-government in Vlaan-

deren en situeren de doelstellingen en moge-

lijkheden inzake e-government in de Belgische, 

Europese en mondiale context.  De panelleden 

geven hun visie over de remmingen, de (ge-

miste) kansen, de snelheid van invoering en de 

resultaten van verschillende toepassingen. Ten 

slotte wordt aan de panelleden gevraagd naar de 

wenselijke en mogelijke richtingen die Vlaande-

ren hierbij moet inslaan. De panelleden zullen in 

hun vragen en antwoorden focussen op de inclu-

sie van bijzondere groepen en van de burger in 

het algemeen, bij de democratische besluitvor-

ming en bij het beleid. 

Dit panelgesprek is in de eerste plaats bedoeld 

voor beleidsmakers en beleidsuitvoerders, maar 

ontvangt graag geïnteresseerd publiek uit an-

dere sectoren.

In het departement Sociaal Agogisch Werk  

bestaat een expertisecel eSocialWork  

(www.esocialwork.eu) dat zich toespitst op 

de vertaling van een digitaliserende samenle-

ving naar het sociaal werk.

Kansen om de digikloof te overbruggen: 

participatie leidt tot duurzaam resultaat

Organisator: De Brug Hasselt vzw (Johnny 

Cuypers), Open School en Cemuvo (Stefan  

Vanbrabant)

Wanneer? 14u-15u

Heeft jouw organisatie ‘via via’ een aantal com-

puters en/of software ontvangen om met bij-

voorbeeld kansarmen aan de slag te gaan? Een 

steun in de rug, dat zeker! Maar dan begint het 

uiteraard: hoe vind je de juiste weg opdat deze 

computers echt nuttig zijn voor deze kansar-

men? Hoe zorg je ervoor dat ze overtuigd zijn 

van de meerwaarde om een computer in huis 

te halen? In deze workshop verneem je meer 

over de ervaringen van een Limburgs groep die 

samenwerkt rond deze thematiek.

‘De Brug Hasselt’ is een erkende vereniging waar 

armen het woord nemen. Samen met ‘Open 

School’ en ‘Cemuvo’ runt ze de openbare compu-

terruimte van Hasselt. Deze 3 organisaties heb-

ben de voorbije jaren samen heel wat ervaring 

opgedaan met de specifieke problemen waarmee 

kansarmen en anderstaligen geconfronteerd wor-

den. Meer weten over De Brug Hasselt? Surf naar 

http://users.telenet.be/frieda111/ !

Digitale talentvolle steden van 

vandaag en morgen: alles is mogelijk 

door samenwerking!

Organisator: Programma Digitaal.Talent@Gent, 

Digipolis Gent (Martine Delannoy) & Digibrug, 

Stad Antwerpen (Kirsten Dewaelheyns)

Wanneer? 11u30-13u en 14u30-16u

Steden en gemeenten leveren al heel wat in-

spanningen, om burgers op weg te helpen in de 

digitale samenleving en om de digitale kloof te 

verkleinen. Vaak steunen ze hierbij op lokale ver-

enigingen, organisaties en projecten in de sociale 

economie. 

Deze workshop stelt eerst een aantal goede prak-

tijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland voor. 

Daarna brainstormen de deelnemers aan de hand 

van een aantal oefeningen over hoe ze zelf verge-

lijkbare en zelfs betere resultaten kunnen berei-

ken, door samenwerking met andere organisaties 

en instellingen in België. 

Digitaal.Talent@Gent is een strategisch program-

ma van de Stad Gent, waarbij samen gewerkt 

wordt met verenigingen en organisaties aan 

een duurzame oplossing voor de digitale kloof in 

Gent. Meer weten over Digitaal.Talent@Gent, 

Digipolis? Surf naar www.digipolis.be !

Digibrug is het forum in Antwerpen dat visie ont-

wikkelt en beleidsadvies formuleert, acties uit 

werkt, samenwerking tussen projecten bevordert 

en kennis uitdraagt rond de digitale kloof. Meer 

weten over Digibrug Antwerpen? Surf dan naar 

www.ocmw.antwerpen.be/rvt/digipunt/ 

digibrug/digibrug.asp !

Workshops in de Jeroen Bosch zaal (verdieping 2) Workshops in de Antoon van Dijck zaal  (verdieping 2)



ernstige onderwerpen uit de reële en virtuele 

wereld. Eurowheels, [EW32], helpt jongeren 

‘serieuze’ verhalen te creëren, te beleven en 

te delen. Het is een vzw die jongeren helpt zin, 

reden en perspectief te ontwikkelen. Bovendien 

leert de vzw jongeren in enkele stappen serieuze 

onderwerpen te ontwikkelen, te delen en te be-

leven in multimediale rollenspelen. 

Meer weten over Eurowheels, [EW32]? Surf naar 

www.eurowheels.be !

INCLUSO spel: sociale software voor 

sociale inclusie van kansarme jongeren

Organisator: K-POINT, K.H.Kempen 

(Jan Dekelver)

Wanneer? 9u30-11u30

Het INCLUSO spel is een format, ontworpen om 

mensen te ondersteunen bij de introductie van 

sociale media (web 2.0) in de dagelijkse werking 

met kansarme jongeren. Het kaartspel is een 

mix van samenwerking en concurrentie. Het laat 

de deelnemers de aspecten verkennen die van 

belang zijn bij de introductie van sociale media 

en ICT in de dagelijkse werking van de organi-

satie. De deelnemers kiezen met behulp van de 

speelkaarten hun doelen en activiteiten. 

Tijdens deze workshop gaat Jan Dekelver in op 

de methodiek van het INCLUSO-spel. Als illus-

tratie gebruikt hij de praktijksituatie van de vzw 

‘Wijkpartenariaat / De Schakel’, een organisatie 

die al elf jaar werkzaam is in de Brabantwijk in 

Schaarbeek, aan de achterkant van het station 

Brussel-Noord. Via globale wijkontwikkeling en 

emancipatorisch werken bestrijdt deze organi-

satie actief de armoede en sociale uitsluiting, 

inclusief digitale uitsluiting. 

K-point voert en stimuleert onderzoek op de 

kruising van ICT, inclusie en kansengroepen. 

Het centrum wil complementair zijn aan de be-

staande organisaties, en ondersteunt organisa-

ties en beleidsmakers. Meer weten over K-Point, 

K.H.Kempen? Surf naar www.k-point.be!

Enthousiast doelpubliek? Ok! 

hardware en software? Ok! En wat nu?

Organisator: Vzw Wijkpartenariaat / 

De Schakel (Cani Nas)

Wanneer? 11u45-12u45

Aansluitend op de activiteit van K-Point van 

KHKempen volgt een brainstormsessie, geleid 

door Vzw Wijkpartenariaat / De Schakel. De 

deelnemers aan de brainstormsessie verkennen 

mogelijke oplossingen voor de problemen waar-

mee een organisatie te kampen krijgt die werkt 

voor en met kansarmen. De sessie focust hierbij 

op organisaties die ICT willen gebruiken bij hun 

werking maar niet de juiste middelen hebben om 

dit te doen of te blijven doen. Meer weten over 

vzw Wijkpartenariaat / DeSchakel? Contacteer 

Cani Nas via cani_nas@hotmail.com !

DrØME Gamelabs 

‘No budget, Game-over’

Organisator: Eurowheels, EW32 (Lieve Achten)

Wanneer? 13u30-14u30 en 15u-16u

Tijdens deze workshop wordt de DRØME metho-

diek toegelicht. Deze methodiek zorgt ervoor dat 

jongeren zich een scherp beeld vormen van een 

bepaald thema, daarover nadenken en moge-

lijke oplossingen bedenken. Via spelvorm en het 

gebruik van moderne toepassingen kunnen ze 

de probleemsituatie beter overzien en dit zowel 

in de ontwikkelingsfase als in de spelfase. 

DRØME is een initiatief van Eurowheels, [EW32] 

en is het trefpunt voor verhalen en spelen over 

Workshops in de Hans Memling zaal (verdieping 2) Workshops in de Quinten Metsijs zaal (verdieping 2)

Do’s and don’ts van ICT-vorming aan 

jongeren

Organisator: Link in de Kabel (Gwenda Princen)

Wanneer? 9u30-10u30 en 13u30-14u30

Tijdens de workshop staat Gwenda Princen stil 

bij het geven van ICT-vorming aan een moeilijk 

te bereiken en motiveren groep: maatschappe-

lijk kwetsbare jongeren. Hoe bereik je ze? Hoe 

motiveer je ze? Daarnaast gaat ze met de deel-

nemers op verkenningstocht rond de Generatie 

Einstein en de WIFI-generatie. De workshop 

belicht enkele goede praktijkvoorbeelden uit de 

dagelijkse werking van Link in de Kabel.

‘Link in de Kabel’ wil de digitale kloof bij maat-

schappelijk kwetsbare jongeren dichten en be-

schikt over een open computer leercentrum 

voor computertoegang en computervorming. 

Daarnaast beschikt de organisatie ook over een 

expertisecentrum rond de thema’s maatschap-

pelijk kwetsbare jongeren, digitale kloof en 

mediawijsheid. Dat expertisecentrum kan ge-

raadpleegd worden door jongerenorganisaties 

uit Vlaanderen. Meer info over Link in de Kabel? 

Surf naar www.linkindekabel.be !



Leren@VDAB.be 

Organisator: VDAB (Gerd Goetschalckx)

Wanneer? 11u30-12u30

Tijdens deze workshop bekijkt Gerd Goetschal-

ckx met de deelnemers hoe VDAB op een ef-

ficiënte manier ICT inzet voor opleidingen en op 

een laagdrempelige manier toegankelijk maakt 

voor klanten en collega’s. Ook belicht zij hoe  

VDAB de ontwikkeling van e-content organiseert 

en beheert en e-leren ondersteunt. 

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding) is een publieke dienstver-

lener die sturend en uitvoerend wil werken aan 

een transparante en dynamische arbeidsmarkt 

in Vlaanderen. Om aan zijn verschillende klan-

tengroepen (werkzoekenden, werknemers en 

werkgevers) een snelle, en zo efficiënt moge-

lijke, service te kunnen bieden, gebruikt VDAB 

naast de klassieke media ook de nieuwste ICT 

via het internet. Meer weten over VDAB? Surf 

naar www.vdab.be !

Senior leert senior op de digitale 

snelweg

Organisator: Seniornet Vlaanderen vzw 

(Willy Wellens)

Wanneer? 9u30-10u30 en 11u-12u

Deze workshop focust op de methoden die Se-

niornet Vlaanderen (SNVL) gebruikt voor de op-

leiding en follo-up van een groep van een 70-tal 

vrijwillige medewerkers, de ICT-animatoren. 

Seniornet Vlaanderen vzw is een vereniging 

van gepensioneerde vrijwilligers die over heel 

Vlaanderen les geven in het gebruik van een 

computer, het raadplegen van het internet en de 

mogelijkheden van de digitale snelweg. Hierbij 

hanteert men het principe ‘Senior leert senior’, 

met focus op de gedeelde levenservaring, in een 

collegiale sfeer en in een rustig tempo. Meer 

weten over Seniornet Vlaanderen? Surf naar 

www.seniornetvlaanderen.be !

Goedkope software en hardware voor 

jouw vzw!

Organisator: Microsoft (Laurence Verriest), 

SOCIALWare (Bernard Martin) & PC Solidarity 

(Peter Manderick)

Wanneer? 13u-13u45 en 14u15-15u

Het inzetten van up-to-date software en hard-

ware is voor heel wat verenigingen niet van-

zelfsprekend. Daarom bestaan in Vlaanderen 

initiatieven die hen helpen om de kosten van 

computermateriaal te beperken. Wil je hier meer 

over weten, neem dan deel aan deze workshop!

Microsoft is een softwarebedrijf dat ook vzw’s 

een stap vooruit helpt. 

Computer eenvoudig bedienen: 

muis- en toetsenbordvervangers

Organisator: Open IT, Werkgroep Vorming en 

Aktie vzw (Wim Moeyaert)

Wanneer? 15u-16u

Voor mensen met motorische en/of verstande-

lijke beperkingen is het gebruik van een com-

puter niet altijd vanzelfsprekend. Toch zijn er 

tegenwoordig heel wat mogelijkheden om de 

bediening van de computer ook voor hen toe-

gankelijk te maken. In deze workshop geeft 

Wim Moeyaert hierrond een demonstratie. Deel-

nemers krijgen eveneens de nodige informatie 

en er is voldoende ruimte voor inbreng van de 

aanwezigen.

Open IT is een ICT-expertisecentrum voor per-

sonen met een beperking en/of hun omgeving. 

Via Open IT wil men mensen wegwijs maken in 

de wereld van communicatiemiddelen en com-

municatie-hulpmiddelen voor personen met een 

beperking. Meer weten over Open IT? Surf naar 

www.openit.nu !

Meer informatie over hun maatschappelijke mis-

sie? Surf naar www.microsoft.be/citizenship !

 

SOCIALware vzw is een organisatie waar vereni-

gingen voor een prikje legale software kunnen 

aankopen. Meer weten over SOCIALware? Surf 

naar www.socialware.be !

PC Solidarity is een Belgische vzw die hoog-

waardige gebruikte computers bij bedrijven 

inzamelt en verdeelt onder vzw’s die geen 

toereikend budget hebben voor nieuw materi-

aal. Meer weten over PC Solidarity? Surf naar  

www.pcsolidarity.be !

Workshops in de Jan Van Eyck zaal (verdieping 3)Workshops in de Quinten Metsijs zaal (verdieping 2)



Een Open leerplatform voor ongeschool-

de of kortgeschoolde volwassenen

Organisator: Centrum Basiseducatie Antwerpen 

(Lief Houben & Kate Voet)

Wanneer? 9u30-10u30 en 15u-16u

Het Centrum Basiseducatie Antwerpen werkt 

met ongeschoolde en kortgeschoolde volwas-

senen. Voor deze doelgroep werd een Open 

Leerplatform ontwikkeld. Het open leerplatform 

is voldoende laagdrempelig om het zelfstandig 

en levenslang leren bij ongeschoolde en kortge-

schoolde volwassenen te stimuleren.

In deze workshop vertellen Lief Houben en Kate 

Voet over het doel van dit leerplatform en over 

de ervaringen die ze ermee hebben opgedaan.

In het Centrum Basiseducatie Antwerpen kunnen 

ongeschoolde volwassenen of volwassenen met 

een beperkte of een onafgewerkte schoolloop-

baan hun basisvaardigheden opfrissen en ver-

sterken. Meer weten over Centrum Basiseducatie  

Antwerpen? Surf naar www.basiseducatie.be !

ABC op maat 

Organisator: Antwerpen.be-centrum 

(Debby Opregt) 

Wanneer? 11u-12u

Bij het gevecht tegen de digitale kloof, dringt 

zich steeds meer een aanpak op maat van de 

doelgroep op, aangezien de behoeften steeds 

verschuiven en verruimen. Tijdens deze work-

shop licht Debby Opregt de werking, gebruik-

te methodieken en ervaringen toe van het  

Antwerpen.be-centrum (ABC). 

Het ABC heeft van de Stad Antwerpen de op-

dracht gekregen om zich in te zetten tegen de 

digitale kloof in Antwerpen. In een publiek toe-

gankelijke centrum geeft het gratis basiscur-

sussen ICT aan alle inwoners van Antwerpen. 

Daarnaast kan men in het modern uitgeruste 

cybercafé gratis komen surfen, steeds onder be-

geleiding van opgeleide vrijwilligers. Meer weten 

over ABC? Surf naar www.antwerpen.be !

romeo & Julia 2.0

Organisator: Pax Christi Vlaanderen 

(Gio De Weerd)

Wanneer? 13u-14u

In deze workshop neemt Gio De Weerd van Pax 

Christi Vlaanderen de deelnemers mee naar de 

wereld van conflictbeheersing op school. Aan de 

hand van het project ‘Peers of Romeo & Julia’, 

een kant-en-klaar lespakket over conflicthan-

tering en leerlingbemiddeling voor 1ste en 2de 

graad van het Beroepssecundair Onderwijs in 

Vlaanderen, geeft Gio De Weerd een boeiende 

uiteenzetting over hoe digitale technologie en 

media een hulpmiddel kunnen zijn bij het aan-

leren van conflictbeheersingstechnieken bij jon-

geren.

Pax Christi Vlaanderen is een vredesbeweging 

en heeft een assortiment van educatieve leer-

middelen. Sinds kort biedt het, in samenwerking 

met de Nederlandse Landelijke Stichting tegen 

Zinloos Geweld en de U-Pact, een gesloten e-

leerplatformpakket aan voor  leerlingen van be-

roepsscholen. Meer weten over Peers of Romeo 

& Julia? Surf naar www.peersof.eu !

Workshops in de Pieter Breughel zaal (verdieping 3)

Op E-dinges kan je ook kennismaken met vele activiteiten die de organisatoren rond de digitale sa-

menleving zelf ontwikkeld hebben. Zo loopt er in de Rik Wouters zaal een doorlopende voorstelling van 

projecten van het IST rond de digitale samenleving. In de demozone en tijdens sommige activiteiten is 

er ook aandacht voor recente projecten waaraan IBBT heeft meegewerkt. Je herkent de activiteiten van 

de organisatoren aan de logo’s van de instellingen. 

INSTITUUT SAMENLEVING EN TEChNOLOGIE (IST) 

Het Instituut Samenleving en Technologie is als autonome instelling verbonden aan het Vlaams Parle-

ment. Het instituut maakt door onafhankelijk onderzoek, publiek debat en glasheldere communicatie de 

wisselwerking tussen samenleving, wetenschappen en technologie zichtbaar.

Door deze activiteiten wil het IST bijdragen tot de kwaliteit van het maatschappelijke debat en een 

beter onderbouwd besluitvormingsproces. De afgelopen jaren heeft het IST aan de hand van studies 

uiteenlopende verbanden belicht tussen digitale technologieën en maatschappij.

Meer weten over IST? Surf naar www.samenlevingentechnologie.be ! 

INTErDISCIPLINAIr INSTITUUT VOOr BrEEDBANDTEChNOLOGIE (IBBT)

Het IBBT helpt bedrijven en organisaties bij het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve ICT-

diensten en -toepassingen. Hierbij ligt de klemtoon op onderzoek dat inspeelt op actuele maatschap-

pelijke en economische thema’s.

Het IBBT-onderzoek streeft ernaar oplossingen te bieden voor complexe problemen en zo tegemoet 

te komen aan toekomstige uitdagingen. Uniek hierbij is de interdisciplinaire aanpak binnen de IBBT 

projecten: zowel de technische, maatschappelijke als de juridische aspecten van ICT komen aan bod. 

Meer weten over IBBT? Surf naar www.ibbt.be !

VLAAMS STEUNPUNT NIEUWE GELETTErDhEID (LINC/VSNG)

Het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG) is een initiatief van LINC vzw. LINC is een socio-

culturele beweging die in heel Vlaanderen actief is rond het thema van de inclusieve kennismaatschap-

pij. Het VSNG vormt een netwerk van organisaties die de digitale kloof wil overbruggen. Het VSNG wil 

een aanspreekpunt vormen voor het beleid op het vlak van het thema e-inclusie. 

Hiernaast stimuleert het VSNG kennisdeling en de doorstroming van informatie binnen het werkveld 

van digitale kloofinitiatieven. Uiteindelijk coördineert het VSNG ook elk jaar de Digitale Week, waarbij 

verschillende lokale partners in heel Vlaanderen activiteiten organiseren voor digitale kansengroepen. 

Meer weten over VSNG? Surf naar www.vsng.be ! Meer weten over LINC? Surf naar  

www.linc-vzw.be ! 



Workshops en registratie

Er vinden 33 workshops en 1 panelgesprek plaats tussen 9u30 tot 16u. Alle 

workshops gaan door in het Vlaams Parlementsgebouw met ingang en ont-

haalbalie gelegen aan de Hertogsstraat 6, 1011 Brussel. 

E-dinges expo

De deelnemers kunnen tussen 12u en 15u een kijkje nemen in de E-dinges 

expo, een boeiende demoruimte over nieuwe digitale ontwikkelingen in do-

meinen cultuur, mobiliteit, gezondheid, leren en bestuur. Volg hiervoor de 

aanduiding E-dinges expo (Lokettenzaal via ingang IJzerenkruisstraat 99).

Laureaten en winnaars E-dinges Awards 

Doorlopend in de Anna Bijns zaal kunnen de workshopdeelnemers kennis-

maken met de innovatieve en creatieve e-inclusie projecten die genomineerd 

werden tijdens de E-dinges Awards (donderdagavond 18 november). Volg 

hiervoor de aanduiding ‘Laureaten en winnaars E-dinges Awards’ via ingang 

Hertogsstraat 6.

Koffie, thee en water

Heb je zin in een koffie, thee of water tussen twee workshops in? In de Zui-

lenzaal kan je hiervoor terecht in de bar. Volg hiervoor de aanduiding ‘Kof-

fiebar’ vanaf ingang Hertogsstraat 6. We vragen alle deelnemers vriendelijk 

om geen drank mee te nemen naar de workshopzalen.

Eten en drinken

De deelnemers kunnen tussen 12u en 15u gebruik maken van de catering-

faciliteiten in de Lokettenzaal (volg pijlen Lokettenzaal), gelegen in het ge-

bouw van de Vlaamse Volksvertegenwoordiging. Lunchbonnen kunnen aan-

geschaft worden aan de onthaalbalie van de Hertogsstraat (vanaf ingang  

Hertogsstraat 6) en aan de onthaalbalie in de Lokettenzaal (vanaf ingang 

IJzerenkruisstraat 99).

receptie

Tussen 16u en 17u wordt in ruimte De Schelp een receptie aangeboden aan 

de deelnemers van de E-dinges workshopdag. Volg hiervoor de aanduiding 

‘Receptie’ vanaf ingang Hertogsstraat 6.

Praktische info


