WERK SAMEN MET
ALLEMAAL DIGITAAL
De coronacrisis heeft extra duidelijk
gemaakt dat we meer dan ooit zijn
aangewezen op digitale technologie om
te leren, werken en contact te hebben
met anderen. Maar duizenden kinderen
en kwetsbare groepen hebben niet de
middelen om digitaal mee te doen. Dat
moet anders: digitaal meedoen is geen
luxe. Het is een basisbehoefte.

Impact
Allemaal Digitaal is de onafhankelijke regisseur die ervoor zorgt dat alle
relevante spelers worden samenbracht om op de juiste manier de keten in te
richten. We hielpen afgelopen jaar al meer dan 5.700 mensen met een kleine
portemonnee aan toegang tot het internet, een device en de benodigde
digitale vaardigheden. Het is echter nog lang niet genoeg, want de aanvragen
tot steun blijven binnenkomen. In 2021 willen we 8.000 mensen die onmisbare
toegang geven. Dit is enkel mogelijk met de onmisbare en warme steun van
onze partners.

"Allemaal Digitaal is ontstaan op dag één van de lockdown
als een gezamenlijk project van de overheid,
maatschappelijke organisaties en de digitale sector."
Achter de voordeur
Dit doel kunnen we alleen voor elkaar krijgen door intensief samen te werken
met partners die weten welke mensen in kwetsbare situaties digitale
apparaten nodig hebben. Denk aan kinderen voor wie slechts één apparaat
beschikbaar is die ze met meerdere gezinsleden moeten delen. Of enkel een
digitale apparaat hebben die te oud is om digitaal lessen te kunnen volgen.
Toegang tot digitale apparaten kan zelfs eenzaamheid onder ouderen
tegengaan. Bijvoorbeeld wanneer zij zonder digitaal apparaat zijn uitgesloten
van contact en de dagbesteding. We werken daarom graag samen met
landelijke en lokale (maatschappelijke) organisaties om hen te bereiken die
om welke reden dan ook worden uitgesloten van de digitale samenleving.
Wie zijn we?
Allemaal Digitaal is ontstaan op dag één van de lockdown als een gezamenlijk
project van de overheid, maatschappelijke organisaties en de digitale sector.
Hoofdorganisatoren zijn de Alliantie Digitaal Samenleven, NLdigital en
Stichting Recover-E. In 2021 maken we een doorontwikkeling van project naar
de status van ‘social enterprise’ zodat we elk jaar in impact kunnen groeien.

Iets voor jou?
Is jouw organisatie een non-profit?
Heb jij als hulporganisatie een sterk netwerk onder mensen die gebaat zijn
bij een digitaal apparaat en kun je inschatten of zij in staat zijn het apparaat
zelf aan te schaffen?
Kun je met hen bekijken wat voor apparaat (een laptop of tablet) het meest
geschikt is?
Kun je nagaan of deze mensen structureel over een internetaansluiting
(geen mobiel abonnement maar een aansluiting thuis) beschikken?
Wil je structureel met ons samenwerken zodat we de noodzaak én de
impact van digitale toegang samen kunnen meten?
Ben je in staat om als organisatie de apparaten tegen kostprijs aan te
schaffen of heb je toegang tot fondsen voor financiële ondersteuning?
Dan werken we heel graag met jou samen!

Hulp bij financiering
We hebben de missie dat iedereen
toegang heeft tot digitale apparaten en
internet. Dat kunnen we alleen door
samen te werken. Als jouw organisatie
niet in staat is de apparaten te financieren
zijn er diverse vermogensfondsen en
gemeenten die daar een bijdrage aan
kunnen leveren. Wij doen ons best met
een aantal fondsen hier afspraken over te
maken. Mocht je hulp nodig hebben of
specifieke informatie ter ondersteuning
van jouw aanvraag, neem dan gerust
contact met ons op.

Hoe werkt het?

Stap 1: E-mail
Je kunt jouw aanvraag doen
door een e-mail te sturen naar
allemaaldigitaal@nldigital.nl.

Stap 2: Mantelovereenkomst

Stap 3: Aanbod
Je krijgt van ons een aanbod
inclusief de prijs van het
apparaat.

We nemen contact met je op en
sluiten een mantelovereenkomst
met Allemaal Digitaal & Stichting
RecoverE. Deze is geheel vrijblijvend
en stelt ons in staat samen te
werken.

Allemaal Digitaal heeft geen winstoogmerk. Voor de apparaten vragen
wij een bijdrage waarmee wij de ‘refurbishkosten’ (een gecertificeerd
opknapproces) bekostigen. Een laptop kost tussen de 80 en 120 euro
(excl. BTW). Een tablet is gemiddeld beschikbaar vanaf 50 euro (excl.
BTW) per stuk. Bij aankoop van de apparaten krijg je een full service
garantie (2 jaar voor laptops, 1 jaar voor tablets). We helpen je uiteraard
graag bij (technische) vragen.

Stap 4: Besluit
Je besluit of je de apparaten
wilt aanschaffen.

Stap 5: Aflevering
Wij zorgen ervoor dat de
apparaten opgeknapt bij je
worden afgeleverd.

Stap 6: Ontvangers
Je zorgt ervoor dat de mensen
het apparaat (gratis of tegen
een kleine eigen bijdrage)
ontvangen en worden begeleid
met passende hulp

Stap 7: Contact
We houden graag contact met
je om samen de behoefte en
impact van digitale apparaten
te blijven meten.

Passende hulp
Allemaal Digitaal legt de verbinding met
passende digihulp. Telefonisch bieden we
hulp bij digivragen via het gratis
telefoonnummer van de DigiHulplijn
0800-1508. Lokaal wordt vaak veel
georganiseerd en kunnen wij je adviseren
over het aanbod bij jou in de buurt. De rol
voor jou als (maatschappelijke)
organisatie naar de mensen die het
apparaat ontvangen is cruciaal. Jij kunt
inschatten en overleggen wat de
ontvangers nodig hebben.

Vragen? Neem contact met ons op:
06 12 30 61 30 / allemaaldigitaal@nldigital.nl

