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Mediawijs Awards voor drie Gentse projecten
rond e-inclusie

Drie projecten van de Stad Gent en haar partners hebben zopas een Mediawijs

Award gewonnen. Gent draagt e-inclusie dan ook hoog in het vaandel. Zo biedt

één project digitale hulp op maat van (kwetsbare) gezinnen met schoolgaande

kinderen.

Het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid reikt de Mediawijs Awards jaarlijks uit

aan initiatieven in Vlaanderen of Brussel die mensen actief en kritisch helpen omgaan met

digitale technologie en iedereen betrekken in de digitale samenleving. Tijdens de

awarduitreiking op 25 januari in het Brusselse Plein Publiek hebben de Stad Gent en haar

partners drie van de vijf Mediawijs Awards in de wacht gesleept.

⏲

http://persruimte.stad.gent/
https://persruimte.stad.gent/images/465271


Dat Gent een wijze stad is, wisten we al langer, maar Gent is ook mediawijs.
Zoveel mogelijk Gentenaars meekrijgen op de digitale trein, dat is al jaren een
prioriteit. Door innovatieve projecten, maar ook door organisaties, diensten en
bedrijven te coachen om zélf digihelper te worden.
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering 

De drie projecten

Het project ‘Dig in! Digitale oefenkansen en ondersteuning voor gezinnen’ is een samenwerking

van de Stad Gent, District09 en Onderwijscentrum Gent, en wint de award voor inclusie. In het

project krijgen leerlingen én hun ouders digitale kansen en ondersteuning. Dat gebeurt onder

meer via begeleiding aan huis, leenlaptops, in fysieke Digipunten en via workshops op school.

Met het project ‘Iedereen Digihelper’, dat de award voor impact wint, coacht District09

organisaties en diensten om inzicht te krijgen in digitale inclusie en zo hun doelgroepen digitaal

sterker te maken. Het project werd gerealiseerd met de steun van Interreg France-Wallonie-

Vlaanderen van de Europese Unie.

Het project ‘Comon’ gaat tot slot aan de haal met de award voor innovatie. Comon is een

samenwerking van de Stad Gent, imec, Universiteit Gent en Bibliotheek De Krook en is een

open laboratorium dat van Gent een betere stad wil maken met technologie als deel van de

oplossing. Momenteel werkt Comon aan de uitdaging 'Hoe maken we zorg verstaanbaar voor

alle Gentenaars?'.

Contact voor de pers

Sofie Claeys, kabinet schepen Bracke, gsm 0499 69 42 71, e-mail sofie.claeys@stad.gent

Bevoegd

Winnaars Mediawijs Awards 2022

Ontdek de e-inclusiewerking in Gent
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Betrokken

Sofie Bracke
Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, gsm 0473
83 75 82, e-mail schepen.bracke@stad.gent

Evita Willaert
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk; stadhuis, Botermarkt
1, 9000 Gent, e-mail schepen.willaert@stad.gent

Rudy Coddens
Schepen van Sociaal Beleid, Armoedebestrijding, Gezondheid, Zorg, Seniorenbeleid en
Financiën, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail
schepen.coddens@stad.gent
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