
 

 
 
 
 
© April 2020 Deloitte België  
 

Persbericht 

 

Contact Deloitte: Nathalie Vanderbeken                       Contact VUB: Ilse Mariën          

Title: Marketing & Communications Manager                   Title: Senior Researcher VUB                            

Tel: +32 (0) 2 600 60 83                                              Mail : ilse.marien@vub.be 

Mobile: +32 (0) 479 90 25 71                                      Mobile : +32 (0) 496 28 24 88 

 

Contact Close the Gap: Liselotte Thijs 

Title: Impact Communications Coordinator 

Mobile : +32 (0) 474 25 47 93 

 

Deloitte, Close the Gap en VUB schenken tablets en 
smartphones aan ouderen en patiënten tijdens 

coronacrisis 

 
‘Virtual Hugs’-initiatief gaat eenzaamheid in woonzorgcentra en 

ziekenhuizen tegen 

 
BRUSSEL, 7 april 2020 – Als antwoord op de vele ontvangen vragen van verschillende 

woonzorgcentra en ziekenhuizen slaan Deloitte, Close the Gap en VUB de handen in elkaar om 

ouderen en zieken in woonzorgcentra en ziekenhuizen virtueel contact te gunnen met hun familie 

en vrienden. Door het huidige bezoekverbod zijn vele bewoners van woonzorgcentra en patiënten 

in ziekenhuizen dat contact namelijk kwijt. Bovendien hebben woonzorgcentra en ziekenhuizen 

vaak de middelen niet om bewoners op een virtuele manier in contact te brengen met de 

buitenwereld. Om die eenzaamheid tegen te gaan, verzamelen de drie organisaties tablets en 

smartphones om bewoners en patiënten te laten videobellen met hun geliefden. Naast de 

technologische apparatuur zamelen de drie ook geld in om eventueel toestellen aan te kopen. Het 

project kreeg de naam ‘Virtual Hugs’ mee.  

 

 

Een Virtual Hug zenden naar eenzame ouderen en patiënten  

Via een online platform, ontwikkeld door Deloitte, kunnen bedrijven gebruikte tablets en smartphones 

registreren. Daarnaast kunnen bedrijven en individuen ook geld doneren voor de aankoop van nieuwe 

apparatuur. De ingezamelde apparaten worden door Close the Gap gebruiksklaar gemaakt en voorzien van de 

nodige software. Daarnaast verzorgt de VUB Taskforce e-Inclusie een handleiding met veelgestelde vragen 

voor gebruikers. De drie organisaties doen bovendien een beroep op hun verschillende netwerken om zoveel 

mogelijk apparaten in te zamelen. De smartphones en tablets worden daarna onder verschillende 

woonzorgcentra en ziekenhuizen verdeeld waarbij samengewerkt wordt met de lokale distributeurs. Op deze 

manier wordt aangesloten bij de reeds geplande leveringen van maaltijden, geneesmiddelen en 

beschermingsmiddelen.  

 

“Als organisatie draait het niet alleen om je economische kracht, maar ook om de impact die je hebt op de 

samenleving. We engageren ons om bij te dragen aan een beter samenleven en zetten ons actief in om de 

gehele maatschappij mee te nemen in de digitale evolutie”, vertelt Piet Vandendriessche, CEO bij Deloitte 

 

 

 

 

 



 

 

België. “Met ‘Virtual Hugs’ kunnen we, samen met onze partner sinds jaren Close the Gap, en de VUB, ouderen 

en patiënten dichter bij hun geliefden brengen. “  

 

Close the Gap is een internationale organisatie die hoogwaardige, tweedehands laptops en tablets aanbiedt 

aan educatieve, medische en sociale projecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen. “Vanuit Close 

the Gap zijn we heel blij dat we in deze speciale tijden mensen met elkaar kunnen verbinden door middel 

van technologie. Dankzij deze samenwerking met Deloitte België kunnen binnenkort heel wat mensen toch in 

contact blijven met vrienden en familie, waar dat anders door de huidige maatregelen onmogelijk zou zijn. 

We zijn ontzettend dankbaar dat we hieraan kunnen meewerken en op die manier een positieve impact 

kunnen maken!” legt Olivier Vanden Eynde, CEO & Founder bij Close the Gap, uit.  

 

Ook de VUB stapt mee in dit project. Virtual Hugs ligt helemaal in lijn met wat VUB wil bereiken met de  

Taskforce E-Inclusie die, in samenwerking met verschillende lokale besturen, publieke instellingen en 

middenveldorganisaties, het digitaal insluiten van kwetsbare groepen tot doel heeft. Door onder meer 

eenvoudige handleidingen voor de toestellen en (telefonische) hulp voor omgang met tools als WhatsApp en 

Skype, wil het digitale vaardigheden versneld versterken. Caroline Pauwels, Rector aan de Vrije 

Universiteit Brussel, vertelt waarom de universiteit hieraan mee doet: “Organisaties zoals Close the Gap en 

Deloitte brengen tablets en smartphones naar ouderen en zieken in woonzorgcentra en ziekenhuizen. Dat is 

een erg goede zaak want in deze crisistijd zijn vele kwetsbare groepen nu volledig geïsoleerd van hun familie 

en vrienden. Dat kan een maatschappij zich niet veroorloven. Met de Taskforce e-inclusie, een groot 

samenwerkingsverband, waaronder ook dit Virtual Hugs-initiatief van Deloitte en Close The Gap, wil de VUB 

actief het algemeen nut dienen en bijdragen aan een meer inclusieve maatschappij, nu tijdens deze crisis maar 

ook én zeker daarna. Het project coördineert het verzamelen van materiaal en het zorgt ervoor dat de mensen 

deze ook kunnen gaan gebruiken. Dat dit allemaal op zo korte tijd lukt, duidt op het grote hart dat velen in 

onze samenleving hebben. Het initiatief brengt dichter wie veraf is, en dat hebben net de kwetsbare groepen 

vandaag heel hard nodig.”   

 

“Het is nu meer dan ooit van belang om met elkaar in contact te staan om het isolement te doorbreken. Binnen 

Deloitte doen we dit al met virtuele meetings en koffiepauzes en ook klanten helpen we dezer dagen virtueel 

met onder andere gratis webinars”, zegt Hilde Van de Velde, Chief Purpose Officer bij Deloitte België. 

“Met het ‘Virtual Hugs’-project willen we ook ouderen en zieken helpen geconnecteerd te blijven met hun 

omgeving. Zo weten ze dat ze niet alleen zijn in deze ongewone situatie.” 

 

Personen die geld wensen te doneren, kunnen terecht op www.virtualhugs.be. Bedrijven die tablets of 

smartphones te geef hebben, kunnen deze registreren op de website. Close the Gap komt de geschonken zorgt 

voor de configuratie en reiniging. Daarna worden de apparaten herverdeeld onder de woonzorgcentra en 

ziekenhuizen.  

 

 
 

*** 

Deloitte in België 

Deloitte is met meer dan 4.400 medewerkers en 12 kantoren in België de grootste organisatie op het gebied 

van audit, accounting, juridisch en belastingadvies, consulting, financial advisory services en risk advisory 

services. 

 

Onze dienstverlening richt zich zowel naar de grootste nationale en internationale ondernemingen als naar 

kmo’s, de publieke sector en non-profit organisaties. Deloitte België is een onafhankelijke en zelfstandige 

organisatie en een member firm van Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Voor het boekjaar 2019 werd een 

omzet gerealiseerd van 565 miljoen euro. 

 



 

 

Deloitte Belgium CVBA is de Belgische verbonden onderneming van Deloitte NSE LLP, een lid van Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited die zich richt op de hoogste kwaliteit bij het leveren van professionele dienstverlening 

en advies. De dienstverlening is gebaseerd op een wereldwijde strategie voor meer dan 150 landen. Daartoe 

is de expertise beschikbaar van meer dan 312.000 professionals in alle werelddelen. Voor het boekjaar 2019 

bedroeg de omzet meer dan 46.2 miljard US-dollar. 

 

Deloitte verwijst naar een Deloitte member firm, één of meerdere verbonden vennootschappen, of Deloitte 

Touche Tohmatsu Limited, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is in de UK 

(“DTTL”)DTTL en haar member firms zijn elk een juridisch aparte en zelfstandige eenheid. DTTL (ook wel 

“Deloitte Global” genoemd) levert geen diensten aan cliënten. Bezoek http://www.deloitte.com/about voor een 

meer gedetailleerde beschrijving van de wettelijke structuur van DTTL en haar member firms. 

 

 

Close the Gap 

 

Close the Gap is een internationale social enterprise die als doel heeft om de digitale kloof te overbruggen. 

Dit doen ze door gebruikt ICT materiaal, dat gedoneerd wordt door grote en middelgrote ondernemingen of 

publieke organisaties, een nieuw leven te geven. Op die manier kunnen scholen, ziekenhuizen en 

ondernemende en andere innovatieve en sociale projecten meer opportuniteiten bieden aan individuen en 

gemeenschappen. Alle projecten zijn vraaggestuurde en impact-driven geörienteerde initiatieven. Sinds 2004 

heeft Close the Gap meer dan 1,007,000 ICT materialen ontvangen, bijgedragen aan meer dan 6,200 

projecten in meer dan 50 landen (vooral in Afrika) en meer dan 3,220,000 begunstigden bereikt. 

Om dit te bereiken, rekenen we op technische partners, zoals CTG Circular, een organisatie die sinds de 

zomer van 2019 tot de Close the Gap groep behoort en met dewelke Close the Gap voordien al jaren 

samenwerkte. 

CTG Circular is een van de langst bestaande professionele servicebedrijven in de ITAD-business (IT Asset 

Disposition), in bezit van alle belangrijke en kritische milieu-, gegevensbeschermings-, gezondheids- en 

andere bedrijfskritische kwaliteits- en ISO-certificaten. CTG Circular biedt een duurzame oplossing voor ICT-

hardware en -gegevens. CTG Circular verzamelt, wist en herstelt “niet zo oude” desktops, notebooks en 

mobiele apparaten om deze een tweede leven te geven, zowel voor marketing als voor donatie. 

CTG Circulair is gevestigd in België en werkt nauw samen met andere ervaren ITAD-bedrijven wereldwijd die 

de waarden en visie van CTG Circular delen en elkaar wederzijds versterken. 

 

VUB Taskforce e-Inclusie 

 

De Taskforce e-Inclusie is een samenwerkingsverband van de VUB met Mediawijs, Vocvo, VVSG, Stad Gent - 

Digitaal Talent Gent, Link in de Kabel, WeTechCare, UCCL, K-Point Thomas More, Blenders Digidak, Linc vzw, 

Beego en Stad Kortrijk. De leden van de Taskforce leggen zich in eerste instantie toe op het versneld 

toegankelijk maken van laptops, tablets, en internet voor jongeren in de bijzondere jeugdzorg, mensen in 

armoede, chronisch zieken, geïsoleerde senioren, bewoners van zorginstellingen of woonzorgcentra alsook 

coronapatiënten in de ziekenhuizen.  

 

In tweede instantie werkt de Taskforce aan het versneld versterken van digitale vaardigheden bij deze 

kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van laagdrempelige handleidingen voor de toestellen. 

Daarnaast voorzien organisaties als Beego.be of buddy’s bijkomende (telefonische) hulp om de doelgroepen 

aan te leren hoe ze moeten werken met tools als WhatsApp, Skype, praatbox.be en essentiële digitale publieke 

en private diensten zoals bankapplicaties, formulieren voor technische werkloosheid of online 

schoolinschrijvingen. Tot slot maakt het platform 123digit.be extra digitale oefeningen beschikbaar. 
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