
DIGI WEETJES 19 EXTRA!!! 

Info omtrent digitalisering en e-inclusie 

verzameld via Werkkracht10 

We brengen deze extra Digi Weetjes uit met de aankondiging van enkele 

vacatures voor projecten in onze referentieregio: 

Project Digiscan: 3 projectbegeleiders gezocht! 

In het kader van de projectoproep E inclusion for Belgium werd een project in onze regio 

goedgekeurd: het project Digiscan. Partners zijn de 10 OCMW’s, Welzijnsvereniging WOK 

en Werkkracht10. Promotor van het project is OCMW Brugge. 

Er zijn 3 doelstellingen: 

 1. OCMW-cliënten en bij uitbreiding andere personen in digitale kwetsbaarheid worden 

op een gerichte manier geadviseerd, ondersteund en doorverwezen, door het uitvoeren 

van een Digiscan. Deze scans zijn de ruggengraat van het project en worden gedurende 

de hele projectperiode van 3 jaar voorzien. 

2. Er is een vormings- en coachingstraject voor OCMW-medewerkers dat aangepast is 

aan de noden van digitaal kwetsbare personen. Dit projectonderdeel is voorzien in het 

tweede en derde projectjaar. 

3.  Een koppeling wordt gemaakt met andere projecten omtrent Digitalisering en E-

inclusie in de referentieregio. 

 

Voor dit project worden 3 personen aangeworven. Goed voor 2,5 voltijds equivalenten. 

Dit voor de duur van het project welke voorzien wordt tot eind 2025. De 

selectieprocedure loopt via OCMW Brugge.  

Solliciteren kan nog tot en met dinsdag 23 februari 2023. 

In OCMW Brugge is men trouwens ook nog op zoek naar een projectmedewerker voor 

het project “vierkant tegen eenzaamheid”. De selectieprocedure hiervoor is gelijklopend 

met deze zoektocht naar projectmedewerkers voor het project Digiscan. 

Alle informatie is terug te vinden op de vacaturesite van OCMW Brugge via volgende link: 

https://werkenbij.ocmw-

brugge.be/vacatures/vacature_projectbegeleider_322367_14.html  

 

 

Project E-inclusiebeleid lokale besturen Noord:                                 

1 projectbegeleider gezocht! 

Het project E-inclusiebeleid loopt zowel in de regio Noord als in de regio West Brugge. 

Joy Dekempe is tot midden februari de projectmedewerker voor de regio Noord 

(Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, Zuienkerke). Wegens zwangerschapsrust zijn we 

op zoek naar een nieuwe projectbegeleider die de opvolger wordt van Joy. Dit voor de 

duur van het project, dus tot eind 2024.  

https://werkenbij.ocmw-brugge.be/vacatures/vacature_projectbegeleider_322367_14.html
https://werkenbij.ocmw-brugge.be/vacatures/vacature_projectbegeleider_322367_14.html


In dit project wordt samen met de betrokken lokale besturen een E-inclusiebeleid 

uitgewerkt. Dit met aandacht voor de kwetsbare digitale doelgroep. De term 'digitale 

inclusie' of 'e-inclusie' verwijst dan ook naar alle acties en oplossingen die nodig zijn om 

net die digitale uitsluiting te voorkomen. 

Blankenberge is promotor van dit project. De vacature is zo net gepubliceerd op hun 

website en kan je terug vinden via volgende link: 

https://www.blankenberge.be/vacatures?js=14771-projectmedewerker-e-inclusie  

Solliciteren kan nog tot en met zondag 5 maart 2023. 

 

 

Help deze vacatures verspreiden! 

Deze vacatures willen we zo snel mogelijk zo veel mogelijk verspreiden. We roepen dan 

ook op dit bericht te delen binnen jouw netwerk en via sociale media. Alvast dank! 

Via de Digi-weetjes houden we iedereen op de hoogte van het verder verloop naar 

aanleiding van de selecties.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digi-weetjes is een initiatief van Werkkracht10. Deze weetjes worden verspreid naar diverse contactpersonen 

omtrent Digitalisering en e-inclusie in het werkingsgebied van Werkkracht10.  

Heb je zelf een nuttig Digi-weetje, info voor de Digi-kalender of wens je deze Digi-weetjes (niet langer) te 

ontvangen: laat dit weten aan piet@werkkracht10.be 

https://www.blankenberge.be/vacatures?js=14771-projectmedewerker-e-inclusie
mailto:piet@werkkracht10.be

