
Vacature
75% VTE

Projectcoördinator ‘Samen Digit@@l Sterk!

Het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) is op zoek naar
een deeltijdse projectcoördinator voor het digibankenprojecten ‘Samen Digitaal Sterk!’.

Volgens de ‘Barometer Digitale Inclusie’ van de Koning Boudewijnstichting (2020) ervaren
mensen in een kwetsbare positie in de samenleving een hoger risico op digitale uitsluiting.
Deze kloof is aanwezig op verschillende vlakken. Zo hebben mensen in een kwetsbare
positie een ongelijke toegang tot technologie, zoals een laptop of internetverbinding. Ook
beschikken ze vaak over minder digitale vaardigheden waardoor ze minder gebruik maken
van e-dienstverlening. Met de oprichting van lokale digibanken wil de Vlaamse overheid
kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.
(Bron: https://digibanken.vlaanderen.be/)

Samenvatting van het project ‘Samen Digit@@l Sterk!’

Met dit project mikken we op vijf sterk lokaal verankerde ‘mini’-Digibanken (één in elke
provincie) binnen een Vlaanderenbreed netwerk. We creëren dit brede netwerk met
minstens volgende kernpartners: Ligo, Centra voor basiseducatie, CVO, Share & repair en
Vocvo. De locatie van elke mini-Digibank wordt tijdens het voortraject bepaald.  We

1

http://www.vocvo.be/
https://digibanken.vlaanderen.be/


onderzoeken (o.a. aan de hand van de regioscan (Edusprong) en de reeds bestaande
Digibanken) waar de digitale noden nog niet worden ingelost.  Op basis van dit onderzoek
bepalen we de regio en daarna engageren we de lokale partners die nodig zijn om
onderstaande doelstellingen te realiseren.

We werken aan de realisatie van volgende doelstellingen:

● Ter beschikking stellen van devices aan kwetsbare doelgroepen. We richten ons
hiervoor op cursisten Ligo en CVO en kwetsbare doelgroepen buiten het
volwassenenonderwijs.

● Versterken van de digitale competenties van deze kwetsbare doelgroepen.
● Verbeteren van de (digitale) dienstverlening van lokale besturen en de bijbehorende

organisaties (vb. OCMW) via feedback van deze kwetsbare doelgroepen.
● Ontwikkelen van een nieuwe ‘opleiding’ in het volwassenenonderwijs om ‘digitale

helpers’ te versterken. Deze opleiding richt zich op het versterken van vrijwilligers en
professionelen (buiten het volwassenenonderwijs) die werken met kwetsbare
doelgroepen om hun eigen digitale competenties en die van de kwetsbare doelgroep
te versterken. We voorzien zo ook devices voor kwetsbare doelgroepen die de weg
naar het volwassenenonderwijs (nog) niet hebben gevonden.

De doelgroep van het project ‘Samen Digitaal Sterk!’ zijn (digitaal) kwetsbare volwassenen
in Vlaanderen. We zetten echter in op een aantal prioritaire doelgroepen: volwassenen op
weg naar een diploma SO, kwetsbare werkzoekenden, kwetsbare ouders en volwassenen
die leven in armoede.

Meer info over het project en de volledige projectaanvraag vind je hier.

Algemeen:

Volume: 75% VTE
Aanvang: zo snel mogelijk en ten laatste op maandag 7 maart.
Voorziene einddatum: 31 mei 2022.
Mogelijkheid tot verlenging en uitbreiding bij goedkeuring vervolgdossier (vanaf september
2022).

Doelstelling:

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor het uitschrijven van het
implementatiedossier ‘Samen Digit@@l Sterk!’. Je wordt hierin begeleid en ondersteund
door je collega’s. We zetten, als team, onze schouders onder dit mooie project.

Opdrachten en verantwoordelijkheden
Opdracht 1: Bepalen locatie mini-Digibanken
Je start je opdracht met een behoeftenanalyse. Je gebruikt hiervoor informatie m.b.t.
Digibanken, Edusprong en input van de kandidaat-partners. Op basis van deze analyse
worden de locaties van de mini-Digibanken bepaald.
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Opdracht 2: Samenwerking per mini-Digibank vormgeven
Je consulteert de kandidaat-partners en brengt ze bij elkaar om een plan uit te werken om
de vier vooropgestelde doelstellingen van het project in elke mini-Digibank te realiseren.
Mogelijk zullen ook nieuwe partners moeten betrokken worden. Voor elke mini-Digibank
wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

Opdracht 3: Indienen implementatiedossier ‘Samen Digit@@l Sterk!’
Schrijven van het implementatiedossier. Dit moet ten laatste juni 2022 ingediend worden. Dit
heeft als doel het implementatietraject van ‘Samen Digit@@l Sterk!’ te starten in september
2022.

De projectcoördinator (met ondersteuning van de collega’s) is verantwoordelijk voor de
verdere uitrol van het project en de opvolging ervan:

● Contacten leggen met de partners en afspraken maken
● Timing bewaken
● Plannen en bijsturen
● Mijlpalen opstellen
● …

De projectcoördinator (met ondersteuning van de collega’s) is verantwoordelijk voor
samenwerking met de partners binnen het project:

● Samenstellen stuurgroep
● Vergaderingen organiseren, verslag maken, opvolgen
● Bemiddelen

De projectcoördinator (met ondersteuning van de collega’s) is verantwoordelijk voor de
externe en interne communicatie over het project.

De projectcoördinator (met ondersteuning van de collega’s) is verantwoordelijk voor de
rapportering over het project.

Vereisten
● Diploma bachelor/master in menswetenschappelijke richting
● Kent de problematiek van laaggeletterdheid
● Kent het landschap volwassenenonderwijs
● Erkent het belang van e-inclusie
● Ervaring met werken met diverse doelgroepen en mensen in een kwetsbare situatie

(grote meerwaarde)
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Competenties
● Kan een project managen en gebruik maken van de nodige tools daarvoor
● Kwaliteits- en resultaatgericht
● Gericht op samenwerking
● Heldere en constructieve stijl in communicatie
● Creatief
● Zelfsturend werken en leren
● Gelooft in eigen kunnen
● Toont zich positief en constructief wanneer plannen (plots) veranderen. Zoekt

alternatieven om de doelen gerealiseerd te krijgen, wanneer opdrachten niet
haalbaar lijken.

Aanbod
● Tewerkstelling via detachering uit het onderwijs of contract bepaalde duur
● Verloning volgens loonbarema 501 onderwijs
● Werkweek van 36 uren (bij voltijdse opdracht) met glijdende werktijden
● 75% VTE tijdelijke tewerkstelling, met kans op verlenging (vanaf september 2022)
● Mogelijkheid tot telewerk
● Plaats van tewerkstelling: Mechelen

Vocvo valt onder paritair comité 329.01 (socio-culturele sector).

Info en procedure
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Carolien Fuchs, op
het nummer 0476 37 73 35 of via carolien.fuchs@vocvo.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met zondag 13 februari 2022 met een CV en
motivatiebrief gericht aan carolien.fuchs@vocvo.be. Kandidaten zullen geselecteerd
worden voor een gesprek op basis van de ingezonden CV en motivatiebrief.
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