Move it Forward: Een innovatief project dat ICT en
ondernemerschap promoot bij jonge meisjes en vrouwen
Op 23 en 24 januari 2016 organiseert Digital Leadership Institute met steun van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een laagdrempelige “hackathon” onder de titel Move It
Forward. Meisjes en vrouwen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen digitale en
ondernemers-skills leren om hun projecten te kunnen opstarten en voorstellen. Doel van
de projecten: verhogen van de actieve deelname van vrouwen en meisjes in de
technologie, vooral als “makers” en ondernemers, en cyberpesten tegengaan.
Bianca Debaets, Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Digitalisering: “Meer vrouwen
moeten ondernemer worden. Dat is de doelstelling van Move It Forward. Daarom gaan we
bij meisjes en jonge vrouwen ICT en ondernemerschap promoten. Op een hackathon
kunnen zij meteen de handen uit de mouwen steken. Als vrouwen een actievere rol
opnemen in de ICT- en ondernemerswereld staan ze sterker. Dat moet cybergeweld tegen
vrouwen doen afnemen. Zo dient Move It Forward een dubbel doel: meer vrouwen
ondernemer maken en vrouwen digitaal empoweren.”
Cheryl D. Miller, directeur en initiatiefneemster van Digital Leadership Institute: “Het
internet is geen veilige plek voor meisjes en vrouwen. Een in September verschenen VNrapport toont dat vrouwen 66 procent meer risico lopen dan mannen om slachtoffer te
worden van cybergeweld. Uit een in oktober verschenen studie van de Universiteit
Antwerpen blijkt dat bijna de helft van alle tienermeisjes in Vlaanderen een negatieve
ervaring op het internet had via sociale media. Zeven procent van de meisjes kreeg ooit
een seksueel getinte vraag waar dwang of bedreigingen aan te pas kwamen.”
Het digital starter event is het afsluitende evenement van een reeks van 12 workshops
rond het tegengaan van cybergeweld en het internet een veiligere plek maken voor
meisjes en vrouwen. Het project Move It Forward was onderwerp op het VRT Journaal
(http://bit.ly/movebrusselsvrt) en van een reportage van Bonus op Radio 1 (http://bit.ly/
movebrusselsradio1).
Cheryl D. Miller: “Hoewel vrouwen de meerderheid uitmaken van alle gebruikers op social
media, zijn zij serieus ondervertegenwoordigd in de technologiesector: als ontwikkelaars,
ondernemers en leiders. Deze twee zaken zorgen er samen voor dat vrouwen beperkt
worden en in slachtoffers van cybergeweld in onze digitaliserende samenleving. De eerste
editie van Move It Forward wil beide uitdagingen aanpakken. Eerst in Brussel, dan
internationaal.”
Dit weekend, met de titel Move It Forward digital starter event, beoogt vrouwen en
meisjes digitale en ondernemerschapsvaardigheden bij te brengen waarmee zij hun
gemeenschappen kunnen verbeteren Tijdens het weekend werken Move It Forwardpartners zoals Dell, Child Focus, European Schoolnet, en Tableau met deelnemers
samen om een antwoord te geven op vragen zoals Hoe ziet cybergeweld eruit? Hoe
kunnen we cybergeweld identificeren en aanpakken?
Move It Forward digitaal evenement voor vrouwelijke starters (http://bit.ly/movebrussels15)
vindt plaats op 23-24 januari. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Op 23 januari
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volgen de deelneemsters workshops Wordpress, Apps ontwikkelen en Data Visualisatie.
Op 24 januari ontwikkelen en presenteren de teams hun projecten en benoemt de jury de
beste projecten.
Over Digital Leadership Institute
Digital Leadership Institute (DLI) is een in Brussel gevestigde NGO met als doelstelling het
overbruggen van het digitale kloof en de genderkloof wereldwijd. DLI is al een aantal jaar
actief — met initiatieven in Europa en wereldwijd – en is een wereldleider op het gebied
van het stimuleren van ESTEAM-vaardigheden (STEM plus Entrepreneurship en Arts)
bij meisjes en vrouwen. In maart 2015 opende DLI in Brussel Europa's allereerste "digitale
innovatiecentrum" voor meisjes en vrouwen.
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