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GiDS Brasel 

Buurtwerking 

• Leer je buren kennen. Dat is een grondbeginsel van digidak 

• We zetten in op begeleiders uit de woonwijk zelf  om les te geven of  om vrije 

inlopen en activiteiten te begeleiden 

• Digitaal uitgesloten bewoners worden versterkt 

• Sociale cohesie wordt vergroot 
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Aanpak 

• Outreachend behoeftenonderzoek Sociale netwerkanalyse 

• Praktijkvoorbeelden om de mensen meteen digitaal te ontsluiten Initiaties 

• Gebruik van computer  Vrije inloop 

• Itererend aanbod komt tot stand na inventaris van talenten Maatwerk 

Aanzet tot participatie 

• Starten vanuit sociale netwerkanalyse 

• Informatie vanuit de peterorganisatie(s) 

• Outreachend behoeftenonderzoek 

• Technische inventaris 

• Sociale inventaris (methodiek talentenbank) 

• Aanbod rond gemeenschappelijke noden en interesses 

• Werken rond/met lokale talenten 

• Initiaties/activiteiten aanbieden op maat en op vraag 
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Initiaties  

• Werken vanuit praktijkvoorbeelden 
om de mensen meteen digitaal te 
ontsluiten 

Werken met e-loket 

Openingsuren containerpark, 
gemeentehuis, bank, post, 
huisdokter,… 

Rittenschema van De Lijn, NMBS 

Werken met platform SHM  

Online bankieren 

 

Vrije inloop 

• Vrije inloop wordt gebruikt om; 

Leerstof  van de initiaties in te oefenen 

Problemen op eigen toestel te bespreken 

Vrij gebruik internet 

Skypen of  gebruik van social media (onder toezicht) 

Werken of  studeren 
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Activiteiten  

We hebben 
verschillende 

activiteiten gedaan om 
de buurt te verbinden. 

Elke activiteit heeft in 
principe een link met 

ICT. 

We betrekken de 
wijkbewoners bij de 

keuze van de 
activiteiten. 
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Rol van de vrijwilligers 

• Hoofdtaak om initiaties en vrije inloop te geven of  te begeleiden 

• Kunnen ook ingezet worden voor andere taken (onderhoud lokaal en tuin, 

begeleiding activiteiten, coördineren weggeefpunt,…) 

• Niet-ICT gebonden vormingen geven (digidak for ladies, zumba,….) 

• Antennes voor sociaal voorschrift 

Stuurgroep 

Wijkbewoners Buurtbewoners SHM 

OCMW en 
ander lokale 

actoren 
Wijkagent 
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Jong Digidak 

• Jong Digidak, een werking specifiek gericht op jongeren tussen 6 en 18 jaar.  

 

• We bieden op woensdagnamiddag afwisselend ontspanning en educatie aan, steeds 
met een link naar ICT 

 

• We werken aan mediawijsheid, ontwikkelen games (basic), leren programmeren en 
coderen en we ondersteunen het ICT-aanbod dat de jongeren op school meekrijgen 
(huiswerkbegeleiding, office pakket...) 
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Sociale impact 

• Evolutie in analyse buurt mei-november 2017 

• Tevredenheid over wonen in de wijk: + 23% 

• Interesse in buurtwerking: +31% 

• Impact digidak op sociaal leven: +52% 

• Percentage dat zegt digitaal versterkt te zijn door Digidak: 88% 

• Neutrale werking (wordt niet geclaimd) 

• Digidak locatie ingekleurd als buurthuis door SHM 

What’s in it for me? 

• Verrijking inzichten partner(s) 

• Gefilterde en gekanaliseerde info, geen indianenverhalen 

• Mogelijkheid om op een informele manier in de wijk te komen 

• Buurthuis wordt antennepost voor info vanuit de partner(s) 

• Aanzet tot participatie lokale gemeenschap 

• Lokale actoren en verenigingen kunnen zich voorstellen in buurthuis 


