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Verdeling digitale pakketten van start, nog 700
beschikbaar

De Stad Gent begint vandaag, op woensdag 3 februari 2021, met de verdeling van

digitale pakketten onder de meest kwetsbare Gentenaars. Een pakket bestaat uit

een laptop, digitale hulp aan huis, een vorming en een gedeeltelijke tussenkomst

voor 1 jaar internet. Van de 2.500 pakketten kunnen er nog zo'n 700 aangevraagd

worden.
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Eerder kondigde de Stad Gent aan 2.500 digitale pakketten te verdelen onder de meest

kwetsbare Gentenaars. Die verdeling is vandaag van start gegaan. Er is op dit moment nog een

700-tal pakketten beschikbaar. Bestaande of nieuwe OCMW-cliënten kunnen dus nog steeds

een aanvraag doen via het welzijnsbureau in hun buurt. Een maatschappelijk werker oordeelt of

een aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Cliënten krijgen ook een afspraak voor gratis

digitale hulp aan huis, bijvoorbeeld voor de installatie van programma’s.

Aangezien niet iedereen even digitaal vaardig is, voorziet de Stad Gent ook een opleiding voor

wie een digitaal pakket ontvangt. De vorming heeft aandacht voor basisvaardigheden én

specifieke kennis, bijvoorbeeld rond internetveiligheid of het gebruik van Smartschool.

Daarnaast voorziet de Stad een gedeeltelijke tussenkomst voor internet voor 1 jaar. De Stad

Gent gebruikt zo’n 2,6 miljoen euro federale middelen voor deze actie.

We geven kwetsbare mensen niet een laptop met de boodschap 'zoek het zelf
maar uit'. Dat zou weinig opleveren. Door ook hulp aan huis en vorming te
voorzien, leren we hen de digitale mogelijkheden gebruiken om vooruit te
geraken in het leven. Zo dichten we écht de digitale kloof.
— Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid en Armoedebestrijding
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