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SI2 Fund investeert in digitale inclusie
Brussel, 2 mei 2019 - SI2 Fund, een Europees sociaal investeringsfonds dat zich richt op innovatieve

bedrijven met een maatschappelijke missie, investeert in We Are Digital. Dit Brits bedrijf wil
digitale en financiële uitsluiting bestrijden door het organiseren van opleidingen voor kwetsbare
mensen met beperkte technologische vaardigheden. De investering dient om hun
werkingsmiddelen uit te breiden en impact te vergroten, zowel binnen het Verenigd Koninkrijk als
internationaal.
44% van de Europeanen tussen 16 en 74 jaar beschikt niet over digitale basisvaardigheden. 1 In
het Verenigd Koninkrijk gaat het om 12,6 miljoen mensen. 2 Het merendeel van hen zijn
bovendien de meest kwetsbaren en kansarmen. 3 We Are Digital helpt de kloof te dichten via
kwaliteitsvolle digitale en financiële groepscursussen, workshops en privélessen, aangeboden
door een nationaal netwerk van leraren. De onderneming werkt daarbij nauw samen met
overheidsdepartementen, bedrijven, banken en huisvestingsmaatschappijen, die de
opleidingen betalen en aanbieden aan hun doelgroepen. Deze actoren ondergaan door de
digitalisering grote veranderingen en willen fundamentele diensten meer toegankelijk maken
voor kwetsbare burgers en klanten.
Matthew Adam, oprichter en CEO van We Are Digital, is zeer enthousiast over de vooruitgang
van het bedrijf en de resultaten van de financieringsronde. “We groeien momenteel 100% per
jaar en het aantal contracten blijft gestaag toenemen. We zijn trots om nu ook verschillende
gevestigde impact investeerders aan boord te hebben die onze sociale onderneming mee
kunnen helpen opschalen.”
“We Are Digital past perfect in het SI2 Fund portfolio, aangezien het met een innovatief
businessmodel een antwoord te biedt op een lastige maatschappelijke uitdaging” zegt SI2 Fund
manager Pieter Oostlander. “We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met andere
impact investeerders om We Are Digital te ondersteunen bij het uitbouwen van hun activiteiten
binnen en buiten het Verenigd Koninkrijk.”
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Opmerkingen aan de editor
Over We Are Digital
We Are Digital is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf dat organisaties ondersteunt
bij het aanpakken van digitale en financiële uitsluiting en hen helpt om fundamentele diensten
meer toegankelijk te maken voor hun klanten. Het biedt opleidingen aan door middel van een
netwerk van geselecteerde leraren en hulpverleners die privéles, workshops en groepssessies
geven. Meer informatie is beschikbaar op https://www.we-are-digital.co.uk/
Over SI2 Fund
SI² Fund is een Europees sociaal investeringsfonds dat zich specifiek richt op ondernemingen
die een maatschappelijke missie integreren in een sterk businessmodel. SI² Fund biedt sociale
investeerders toegang tot deze door impact gedreven ondernemers en de mogelijkheid om
positieve maatschappelijke impact op te schalen, naast een redelijk financieel rendement. SI²
Fund opereert in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. SI² Fund is actief lid van de
European Venture Philanthropy Association (EVPA). Meer informatie is beschikbaar op
http://www.si2fund.com.
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