Donderdag 18 november 2010,

Edinges Awards beloont drie projecten die de digitale kloof dichten
Vandaag werden in het Vlaams Parlement door het Instituut Samenleving en Technologie
(IST)de E‐dinges Awards uitgereikt. Met de E‐dinges Awards staan digitale inclusie‐initiatieven
uit Vlaanderen en Brussel in de kijker die op een creatieve manier uitsluiting uit onze
samenleving proberen tegen te gaan. De jury koos eerst 10 laureaten en dan 3 winnaars uit
meer dan 60 inzendingen; 3 winnaars die elk op een bijzondere manier een specifieke
doelgroep bereiken. ‘Pict@’ van Ithaka uit Oostende, E‐Lab School van E‐lab Vlaanderen uit
Genk en 'CreaKids & CreaSeniors' van Maks vzw/KureghemNet uit Anderlecht. De uitreiking
van de E‐dinges Awards zijn de start van E‐dinges, het driedaags evenement in het Vlaams
Parlement over leven in digitaal Vlaanderen.
In het Vlaams Parlement werd vandaag de rode loper uitgerold voor de feestelijke uitreiking van
de E‐dinges Awards. Deze prijzen zijn een initiatief van het Instituut Samenleving en Technologie
(IST), in nauwe samenwerking met Interdisciplinair instituut voor Breedband Technologie (IBBT),
het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG/LINC) en het Vlaams Parlement. Het
hoofddoel van de E‐dinges Awards is het sensibiliseren en promoten van inspirerende
praktijkvoorbeelden uit Vlaanderen en Brussel voor een meer omvattend en gestructureerd
beleid rond digitale uitsluiting. Digitale uitsluiting verwijst naar gemiste kansen voor
volwaardige deelname aan een samenleving die steeds meer gebruik maakt van digitale
toepassingen en diensten.
De jury koos 3 toonaangevende en zeer verschillende winnaars. Van elke laureaat en winnaar
werd een promotiefilm gemaakt. De winnaars ontmoeten binnenkort Minister Ingrid Lieten,
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding voor een
openhartig gesprek over de bekommernissen en verwachtingen van deze werkveldorganisaties.
‘Pict@’ van Ithaka vzw, een coachingscentrum voor mensen met een verstandelijke
beperkingen. Door aan te sluiten op de eigen leefwereld van deze personen verhoogt men de
zelfredzaamheid van mensen op hun eigen niveau. Kleinschaligheid en sterk gepersonaliseerde
aanpak staan hier centraal.
E‐Lab School van de vzw E‐lab Vlaanderen is een 7de specialisatiejaar B.S.O. (beroepssecundair
onderwijs) dat jongeren in 1 jaar klaarstoomt voor de ICT‐sector. Via een intensieve training in
een cool labo en leerrijke stages raken deze studenten heel breed geschoold in hard‐ en
software. Jarenlange ervaring en het verbeteren van het zelfbeeld van miskende jongeren uit het
uit het BSO maken dit project uniek.
'CreaKids' en 'CreaSeniors' van Maks vzw/KureghemNet is een wijkomvattend project waar
buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden terecht kunnen voor het aanleren van

vaardigheden rond computer en internet, maar ook het verkennen van hun creativiteit en
verbeteren van zelfexpressie door een creatief proces met animatoren.
“De komende dagen wordt het Vlaams Parlement een hotspot voor digitale technologieën en
voor allerhande activiteiten over de digitalisering van onze samenleving”, zegt Jan Peumans,
voorzitter van het Vlaams Parlement, tijdens zijn openingsspeech. “Het is cruciaal dat we vanuit
het parlement op de voet blijven volgen wat er leeft in Vlaanderen en dat we de vinger op de
pols houden van maatschappelijke veranderingen door technologische ontwikkelingen. De
impact van informatie en communicatietechnologieën is de laatste decennia ontzettend
ingrijpend geweest.”
Minister Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding bedankte de laureaten “de échte gangmakers van een e‐inclusieve
samenleving zijn de vele projecten op het veld. Alle laureaten van vandaag hebben op creatieve
manier een stap gezet in de richting van een meer inclusieve maatschappij”. Naast haar woorden
van dank, gaf de Minister ook uitleg bij haar beleid “..Dat de e‐dinges awards een oproep deden
naar verenigingen, VZW’s, lokale overheden (gemeenten, steden en provincies), OCMW’s,
bibliotheken, onderwijs‐ en onderzoeksinstellingen en bedrijven, wijst erop dat er nu al
bijzonder veel mensen actief zijn op het vlak van e‐inclusie. Het vermindert zeker niet de
behoefte om het overzicht op deze projecten te behouden en de kennisdeling tussen deze
projecten te stimuleren. Een eerste vertrekpunt daarvoor is het in kaart brengen van de
bestaande initiatieven en deze te ontsluiten naar de sector toe. Daar ga ik ook verder werk van
maken.”
Met de E‐dinges Awards werd het startsein gegeven voor het driedaags E‐dinges evenement en zet
het Vlaams Parlement drie dagen haar deuren open voor dit digitale feest. E‐dinges toont
fascinerende demo’s, brengt boeiende workshops, reikt prijzen uit en laat frisse sprekers aan het
woord. Het evenement brengt heel wat organisaties, instellingen en bedrijven samen in het Vlaams
Parlement voor een wervelende ontmoeting tussen burgers, onderzoekers, ontwikkelaars en
beleidsmensen over onze digitale samenleving. Elke dag heeft zijn eigen klemtoon en zijn eigen
doelpubliek.
Beeldmateriaal over de E‐dinges Awards vindt u hier.
Alle info over E‐dinges vindt u hier.

Over IST
Het Instituut Samenleving en Technologie is als autonome instelling verbonden aan het Vlaams
Parlement. Het instituut onderzoekt de maatschappelijke aspecten van wetenschappelijke en
technologische ontwikkelingen, en wil hiermee bijdragen tot de kwaliteit van het maatschappelijk debat
en een beter onderbouwd besluitvormingsproces. De maatschappelijke impact van de toenemende
digitalisering van onze maatschappij is een belangrijk aandachtspunt.
Meer info: http://www.samenlevingentechnologie.be
Over IBBT
IBBT, het Interdisciplinair instituut voor Breedband Technologie is een onderzoeksinstelling die in
opdracht van de Vlaamse regering innovatie binnen ICT stimuleert. De interdisciplinaire teams voerden
sinds de oprichting in 2004 al ruim 100 projecten uit met meer dan 300 organisaties. Deze projecten
streven naar de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve toepassingen in diverse domeinen, zoals
gezondheidszorg, mobiliteit & logistiek, cultuur & media en green ICT.
Meer info: http://www.ibbt.be
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