Engagementsverklaring
Tussen:
Enerzijds:
De STAD BRUSSEL, vertegenwoordigd door haar College van Burgemeester en Schepenen, in naam
waarvan optreden mevrouw Ans Persoons, Schepen, en de heer Luc Symoens, Stadssecretaris,
gevestigd te Anspachlaan 6, 1000 Brussel;
Hierna genoemd "de Stad Brussel";
Contactgegevens te gebruiken bij elk contact:
Leiding: Mevr. / Dhr.
Drager van het project:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
En
Anderzijds:
Vzw Gluon, ingeschreven in de KBO onder nummer 0699.577.757, vertegenwoordigd door de heer
Christophe De Jaeger, Directeur, gevestigd te Slachthuisstraat 4-6, 1000 Brussel;
Hierna genoemd "Gluon",
Hierna samen de "partijen" en elk afzonderlijk een "partij" genoemd;
bevestigen bij deze dat zij de nadrukkelijke intentie hebben om samen te overleggen en te
onderzoeken hoe zij kunnen komen tot een doorgedreven samenwerking met betrekking tot een
innovatief project van Gluon.
Gluon wakkert het bewustzijn over globale uitdagingen aan. Gluon ontwikkelt een platform dat
samenwerkingen en confrontaties maximaliseert tussen verschillende actoren.
De afdeling Gluon Educatie maakt deze filosofie concreet voor jongeren. Als Brusselse organisatie
met een passie voor onderwijs, jongerenwerking en de symbiose van wetenschap, technologie en
kunst zoeken zij voortdurend naar manieren om een verschil te maken in het onderwijs en voor
jongeren in Brussel.
Deze samenwerking zal worden gebaseerd op het project Hacktivate Your World.
Hacktivate Your World is een initiatief van Gluon in samenwerking met Erasmushogeschool Brussel,
VUB, BOZAR en talrijke lokale Brusselse partners. Dit programma brengt jongeren tussen 12 en 18
jaar op een aangename manier in contact met digitale technologieën en de Sustainable
Development Goals (SDG’s). Het laat hen eigenhandig digitale oplossingen bedenken voor de grote
uitdagingen in onze wereld vandaag.
Hacktivate The World versterkt niet alleen de technologische kennis, maar verfijnt ook de sociale,
creatieve en ondernemingsgerichte competenties van de jongeren. Het biedt hen ervaringen die ze
op school anders niet hebben en brengt hen in contact met talrijke opleidingen en initiatieven voor
het leren van digitale vaardigheden in Brussel.

Hacktivate The World bestaat uit vier inhoudelijke pijlers : het Hacktivate Your World Center, workshops, labs & Hacktivate the World festival. Dit project wordt voor een groot deel gefinancierd
via het Europese STARTS programma, maar met de steun van DBSF (Digital Belgium Skills Fund)
willen ze het toeleiden naar en coproduceren met organisaties die kwetsbare jongeren bereiken in:
Molenbeek, Sint Joost Ten Node, Anderlecht en Schaarbeek.
Mediakunstenaars nemen een belangrijke rol in als inspiratoren in het volledige programma, niet
alleen omdat zij de jongeren talrijke kritische en praktische vaardigheden bijbrengen, maar ook
omdat zij vandaag, in deze moeilijke Covid periode, een belangrijke en alternatieve bijdrage kunnen
leveren aan een meer inclusieve samenleving.
De doelstellingen van deze samenwerking zijn:
-

intermediëren bij het enthousiasmeren van jongeren voor deelname aan de workshops en
het Lab, via lokale organisaties,
vlotte doorstroom van de communicatie over de workshops en fablabs van Hacktivate Your
World naar de scholen en jeugdorganisaties van de Stad Brussel,
het streven naar duurzaamheid van Hacktivate Your World. De vorm van deze verduurzaming
zal in een later stadium van het project bepaald worden via bottom-up participatie van de
deelnemende organisaties.

Opgemaakt te Brussel op ………………………. [datum], in twee exemplaren, waarbij elke partij erkent
haar origineel exemplaar ontvangen te hebben.

Voor de Stad Brussel,

Voor Gluon,

Ans PERSOONS

Christophe DE JAEGER

Schepen van Stedenbouw en Openbare Ruimte,
Nederlandstalig(e) Aangelegenheden en Onderwijs

Directeur

Luc SYMOENS

Stadssecretaris

