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Beste lezer
De digitalisering gaat razendsnel. Steeds meer dingen gebeuren
online: je kan online je belastingen indienen, online bankieren, je
werkloosheidsuitkering aanvragen, je kind inschrijven op school …
Maar ook op sociale media en op de werkvloer beweegt er heel
wat. Want we leven, beleven en werken steeds meer online.
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Dat heeft véél voordelen, maar om daarvan te kunnen genieten,
moet je er ook mee aan de slag kunnen. Sommige mensen lopen
daarin voorop, anderen geraken vlotjes mee, maar best wel wat
mensen - met heel verschillende profielen - blijven digitaal op
één of andere manier uitgesloten.
Daarom is het belangrijk om oog te hebben voor wie (nog) niet
meekan met de digitale snelheidstrein.

Zo kan ook jij werken aan e-inclusie !

Veel leesplezier!
Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid

4

Wist je dat ...
dit niet de enige Mediawegwijzer
is? Neem zeker een kijkje in onze
Mediawegwijzers over sociale
media, cyberpesten, gamen,
beeldgeletterdheid, sexting,
reclame, digitale balans, privacy,
nieuws en datawijsheid.
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e-Inclusie wat is dat ?
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De uitdaging bestaat erin om sociale en digitale
uitsluiting weg te werken. Dat kan bijvoorbeeld
door directe ICT-gerelateerde drempels zoals
toegang, motivatie of digitale vaardigheden,
weg te werken. Daarnaast moeten mensen ook
ondersteund worden en de kans krijgen om zelf
bewuste en vrije digitale keuzes te maken en
zelf hun digitale weg te zoeken. Een belangrijke
uitdaging hierbij is om het digitale aanbod van
publieke en private diensten zo toegankelijk en
inclusief mogelijk te maken. Zo kunnen (nieuwe)
mechanismen van uitsluiting vermeden worden.
Digitale basiscompetenties - het gebruiken én
begrijpen van digitale media - zijn cruciaal in dit
verhaal. Zo kan je wel weten hoe je een profiel
aanmaakt op sociale media, dan is het ook nuttig
om te weten hoe sociale media werken en welke
gegevens worden bijgehouden.

De nadruk bij e-inclusie ligt vaak op de kwetsbare
groepen in de samenleving. Voor hen kan de
in- of uitsluiting van digitale media een wereld
van verschil maken. Want mensen die socioeconomisch kwetsbaar zijn én digitaal uitgesloten
zijn, dreigen het hardst uit de boot te vallen.
Maar vergis je niet: ook andere groepen - zoals
hoogopgeleide 50’ers - kunnen het moeilijk hebben met de digitalisering. De mediaprofielen, die
verderop in deze mediawegwijzer staan, geven je
een idee van welke profielen en digitale drempels
er zoal kunnen zijn.
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4 weetjes over digitale uitsluiting

Wist je dat ?
Iedereen - ongeacht zijn socio-economische
situatie - digitaal kan uitgesloten zijn?
Want niet iedereen kan zomaar vlot …

8

#
#
#
#
#
#
#

Risico op ondergraving
van sociale rechten
Steeds meer dienstverlening verschuift naar het
digitale domein. Voor sommigen - die digitaal
nog niet helemaal ‘mee’ zijn - wordt het daardoor heel moeilijk om nog toegang te hebben tot
bepaalde algemene diensten. Denk bijvoorbeeld
aan de inschrijving van je kind op school, de aanvraag van een studietoelage, stemmen tijdens
de verkiezingen. Naarmate deze online dienstverlening toeneemt, wordt het risico ook groter
dat sommige burgers uitgesloten worden van
(essentiële) dienstverleningen, wat op lange
termijn de sociale rechten zal ondergraven.

Niet enkel toegang maar ook
vaardigheden
Digitale uitsluiting gaat niet enkel over de toegang
tot ICT-materiaal en een internetverbinding. Ook
andere factoren zoals digitale vaardigheden,

motivatie en ondersteuning van het persoonlijk
netwerk (familie, vrienden) spelen een belangrijke
rol in digitale ongelijkheid.

#

Ook de omgeving speelt een rol

#

Familie, vrienden of collega’s bepalen mee hoe
iemand digitale media gaat gebruiken. Iemands
mediakarakter wordt dus mee bepaald door de
omgeving van die persoon.

#
#

Sociale en digitale uitsluiting:
oorzaak en gevolg?
Sociale uitsluiting leidt niet automatisch tot
digitale uitsluiting. Ook de omgekeerde denkstap
kan gemaakt worden: sociale insluiting gaat niet
automatisch gepaard met digitale insluiting.

#

iets online opzoeken op basis van trefwoord
online bankieren
een online formulier invullen
openingsuren online raadplegen
een routeplanner gebruiken
bus- of treinuren online opzoeken
zijn kind online inschrijven voor
opvang / school / kamp …
een online afspraak maken bij
een stad of gemeente
het e-loket van een stad of gemeente
gebruiken
online diensten vanop my.belgium.be
hanteren
een online vertaaltool toepassen
het online leerplatform van zijn
kinderen gebruiken
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Mythe digitale kloof ontkracht

Wist je dat ...

25% van de alleenstaande vrouwen én mannen in
Vlaanderen heeft thuis geen toegang tot het internet.
40% van de internetgebruikers heeft op overheidswebsites
al formulieren ingevuld en doorgestuurd
(zoals bijv. Tax-on-web).
76% van de internetgebruikers doet aan online banking.
Bijna 40% van de bevolking heeft geen of zwakke
digitale vaardigheden, en loopt dus een risico
op digitale uitsluiting.
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Toegang
Digitale uitsluiting werd lange tijd gezien als een
kloof tussen mensen met en zonder toegang.
Er werd uitgegaan van een rechtstreeks verband
tussen sociale en digitale uitsluiting. Hierdoor
werd digitale uitsluiting lang gezien als enkel een
probleem van kwetsbare groepen zoals mensen in
armoede, laagopgeleiden of langdurig werklozen.
Niet zo onlogisch, want de impact van digitale
uitsluiting op het leven van kwetsbare doelgroepen
is groot. e-Inclusie initiatieven focusten vroeger
dus vooral op toegang: op het voorzien van (ultra)
snel internet, openbare computerruimten ... Het
gebrek aan (kwalitatieve) toegang blijft uiteraard
voor een kleine groep mensen een probleem.
Dat werd ook tijdens de coronaperiode heel erg
duidelijk. Maar digitale uitsluiting mag niet langer
gezien worden als een probleem van (louter)
toegang maar ook van digitale vaardigheden.

Vaardigheden

BRON: KBS: digitale barometer. Infofiche van Koning Boudewijnstichting.
e-inclusie.be/onderzoeken/infofiche-cijfers-over-digitale-inclusie

Het is intussen duidelijk dat in alle geledingen
van de samenleving mensen problemen ervaren
met digitale toepassingen. Zelfs in de groep
van de hoogopgeleiden en de ‘digital natives’

kunnen sommigen de snelheid van de digitale
verandering niet volgen. Het volstaat dus niet om
mensen enkel toegang te geven tot internet en
schermen. Er moet ook verder ingezet worden
op digitale vaardigheden en (laagdrempelige)
ondersteuning: opleidingen, gedrukte en digitale
handleidingen, elektronische en telefonische
begeleiding of - indien nodig - via software die
externen toelaat even de computer over te nemen.
Natuurlijk met aandacht voor de privacy van de
betrokkene.

Context
De klassieke visie op de digitale kloof richt zich
op individueel gebruik in een thuis- of sociale
context. Maar ook steeds meer bedrijven trekken
aan de alarmbel. Burgers slagen er thuis wel in
om gebruik te maken van sociale media, maar als
werknemer missen ze de kennis en vaardigheden
om nieuwe technologieën te gebruiken in een
werkcontext. Belangrijk om weten is dat digitale
vaardigheden grotendeels verworven worden
buiten het formele onderwijs en dat de kennis
opgedaan in het gewone leven dus ook belangrijk
is in andere contexten.
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Zo ervaren zij het

“Niet enkel computerlessen, maar ook sociaal
contact was belangrijk voor mij. De computer
heeft mijn horizon ‘opengebroken’. Ik las zelden
de krant, nu lees ik die zelf op m'n smartphone.
Ik heb nu ook meer interesse in dingen. Ik
gebruik nu vaak de app van de NMBS.”
— CURSIST OVER LESSEN IN LEERPUNT
CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE
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“Vroeger was ik de baas over de computer,
en nu is de computer baas over mij. Die doet
ongevraagd allerlei dingen die ik niet wil. Als
ik foto’s wil opslaan, dan sla ik die op op een
plaats waar ik het wil. Zo kan ik ze makkelijk
terugvinden. Maar nu, als je een of ander
fotobewerkingsprogramma downloadt, begint
dat mijn foto’s ongevraagd in aparte mappen te
stoppen, en ik wil dat niet. Dus, dat vind ik wel
lastig, dat ze baas worden over mijn computer.
Maar, het zal zo moeten zeker, ik weet het niet.”
— LAAGOPGELEIDE GEPENSIONEERDE MAN,

10 getuigenissen

“Als je vroeger een boom wou vellen, ging je naar
het gemeentebestuur en vroeg een kapvergunning aan. Als je nu een boom wil vellen, ga je
achter de computer zitten voor enkele weken. Als
je eindelijk kan inloggen in het omgevingsloket
met je token, moet je kiezen tussen een melding
en een aanvraag voor een omgevingsvergunning
… Op het einde van de rit moet je het formulier
digitaal ondertekenen, maar dat is buiten de
‘compleetheidscheck’ gerekend. Ondertussen
heb ik de instructiefilmpjes op Youtube al zeker
13 keer bekeken, beluisterd, stilgezet en opnieuw
in het dossier gedoken.”
— EEN BURGER

“Burgers moeten zich aanpassen aan de
digitalisering, wij moeten mee, wij moeten
digitaliseren. Ik denk dat het ook belangrijk is om
dit ook eens van de andere kant te bekijken, want
mensen kunnen misschien niet goed met een
computer werken. Misschien zijn er alternatieven
in plaats van hen te dwingen.”

“Een inschrijvingsformulier niet kunnen
invullen, het rapport niet begrijpen, de digitale
agenda niet kunnen volgen … Het zijn allemaal
problemen waar ouders op kunnen botsen.”
— BEGELEIDER CBE

“Financieel is dat voor mij bijna niet haalbaar
want ik koop niet graag op afbetaling. Ik heb
jaren geleden een opleiding gevolgd daarover bij
de VDAB. Maar ik kan dat niet meer bijhouden,
ik ben het verleerd. En nu geven ze dat niet meer
op de VDAB maar wel nog bij de vakbond, maar
dan moet ik elke keer naar Antwerpen. Dan moet
ik telkens met de trein, dat kost ook veel geld
he? … En ik vind het dan ambetant om daar zo
te zitten en hulp te vragen, want ik kan daar dus
echt niets mee, alleen aanzetten. En dan heb ik
schrik om uitgelachen te worden of zo.”

“Er is een nadeel aan dat digitaliseren. Men
zou de tijd die vrijkomt moeten inzetten om
beter mensen te onthalen. Maar het wordt
onpersoonlijker. Plus, men gaat ervan uit dat ge
het allemaal kunt. Er wordt verondersteld dat ge
altijd een pc hebt, dat ge toegang hebt tot een pc,
dat ge toegang hebt tot internet, dat ge … Als
ge aan het werk zijt, gaat dat. Een keer dat
ik met pensioen ben, ge ik dat niet meer
automatisch bijleren.”
— VROUW, HOOGOPGELEID, TUSSEN 51-70 J,
GEPENSIONEERD

— LAAGOPGELEIDE VROUW, TUSSEN 51-70 J,
WERKLOOS

TUSSEN 51-70 J

— HOOGOPGELEIDE MAN, TUSSEN 18-30 J
“Nu ik de opleiding gevolgd heb, ga ik ook naar
het intranet van het werk en lees ik mijn mails. Ik
ben blij dat ik de computer en het internet leren
kennen heb!”
— DEELNEMER BASISOPLEIDING ICT,
ALLEMAAL DIGITAAL STAD GENT

“Ik ben Digidak zo dankbaar dat ze mij de
mogelijkheid hebben geboden om cursussen
te volgen, zodat ik eindelijk mijn belastingbrief
online kan invullen!”

“Ik heb nogal wat schroom om hulp te vragen
voor mijn digitale knopjesangst. In het Digipunt
hielpen ze me onmiddellijk. En daarbij gaven ze
me helemaal niet de indruk dat ik van de vorige
eeuw was.”
— BEZOEKER DIGIPUNT DE KROOK GENT

— CURSIST DIGIDAK
BRON: getuigenissen e-inclusie.be en het IDEALIC project.
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" Lange tijd heerste de idee dat,
nu iedereen wel één of ander digitaal toestel
bezit, de digitale kloof daarmee gedicht is.
De Covid-19 crisis - en vooral de lock down hebben de digitale ongelijkheid weer scherp in
de kijker geplaatst. Ineens werd duidelijk dat
niet alle gezinnen toegang hebben tot het
internet, dat broertjes en zusjes moeten
vechten om dat ene scherm om online les te
volgen, dat grootouders digitaal geïsoleerd worden
omdat ze hun vastgelopen Skype niet meer aan
de praat krijgen. De idee dat iedereen digitaal
mee is kreeg een serieuze deuk. "
Dr. Ilse Mariën — iMEC-SMIT-Vrije Universiteit Brussel
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hang deze affiche op

Leren is weten

#5

Test je tools

#1

Hou het eenvoudig

Helder

Smartphone-proof
En vergeet niet: zorg ervoor dat alles
smartphone-proof is! Want de smartphone
is heel belangrijk voor kwetsbare groepen.

#8

Gebruik klare taal. Vermijd lange zinnen of
moeilijke woorden. Gebruik geen afkortingen
of vakjargon.

#7

Zorg voor een toegankelijke website
met de Anysurfer checklist.

Anysurfer

Test digitale communicatie en tools van in
het begin uit bij verschillende profielen, ook
bij kwetsbare groepen.

#2

Voorzie hulp

Zorg voor eenvoudige inlog- en betalingsprocedures. Sluit aan op bestaande
systemen, eerder dan een eigen systeem uit
te werken. Gebruik bij voorkeur één login
voor de verschillende systemen in plaats van
meerdere. Wil je iets digitaliseren? Denk
erover na om eerst de huidige procedure
te vereenvoudigen voor je die digitaliseert.

#3

Zorg voor toegang

Is er een inschrijving nodig? Vermeld altijd
dat iemand hulp kan krijgen als het online
niet lukt. Plan de start van inschrijvingen
zoveel mogelijk in het begin van de maand.

#4

Voorzie op vlot toegankelijke plaatsen
(bib, OCMW’s, lokale dienstencentra,
kringloopwinkel …) pc’s met een kaartlezer
en ID-lezer met begeleider. Gebruik een
herkenbaar logo of een andere visual aan
het raam waar deze hulp geboden wordt.

#6

Verspreid de boodschap dat mensen met
digitale moeilijkheden zich kunnen richten tot
een lokaal 'digipunt.' Organiseer opleidingen
over 'Hoe internetbankieren?' 'Hoe online
solliciteren?'. Je kan dit ook organiseren i.s.m.
partners ( CBE, Vormingplus, Digidak …)

Zo kan het ook! 8 manieren
om te werken aan e-inclusie

allemaal
digitaal
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De corona-maatregelen verplichtten
iedereen om plots massaal in te zetten op
digitale leermiddelen. Een uitdaging voor
iedereen, maar misschien nog net iets meer voor
iedereen die met kwetsbare doelgroepen werkt.
De taskforce e-inclusie en Mediawijs
organiseerden 3 webinars om een vinger aan
de pols te kunnen houden en dieper in te gaan
op een aantal e-inclusie uitdagingen.
Herbijk de webinars via deze link.

mediawijs.be/webinarsinclusie
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mediaprofielen

Wil je graag een e-inclusie-initiatief opzetten
voor jouw doelgroep? Of samen met je collega’s
of met een specifieke doelgroep werken aan
mediacompetenties binnen jouw organisatie? Dan
kan je maar best een goed zicht hebben op hun
mediagebruik en -begrip. Niet iedereen kan immers
even goed overweg met media, de een struikelt
over zaken waar een ander vlot mee weg geraakt
en omgekeerd. Om een goed zicht te krijgen op
digitale drempels en deze ook bespreekbaar te
maken, ontwikkelden we de mediaprofiel-test. Ken
je publiek aan de hand van 10 mediaprofielen!

#2 de digitale das

#1 de digitale eekhoorn

#3 het digitaal everzwijn

springt van de ene digitale activiteit naar de
andere en ondervindt daarbij weinig problemen.
Hij beschikt over voldoende kennis, vaardigheden
en motivatie om digitale media te gebruiken. De
eekhoorn probeert zoveel mogelijk digitaal te
doen, maar heeft niet altijd een digitaal toestel ter
beschikking (want dat toestel wordt soms gebruikt
door een gezinslid). De eekhoorn krijgt maar
weinig ondersteuning vanuit zijn netwerk, want
veel mensen uit zijn omgeving zijn niet of weinig
vertrouwd met digitale media.

is een digitale alleseter, maar ook een gewoontedier. Het everzwijn houdt het graag eenvoudig en
verkiest makkelijke digitale activiteiten. Hij gaat
niet snel op zoek gaan naar digitale uitdagingen,
want hij staat kritisch tegenover nieuwe digitale
activiteiten. Het everzwijn krijgt weinig hulp van
anderen en moet zelf uitzoeken hoe alles in elkaar
zit. Daarom is hij ook niet geneigd om anderen te
helpen.

vindt vlotjes zijn weg in de digitale wereld en
gebruikt digitale media heel nauwgezet en
grondig. Hij heeft weinig tot geen hulp nodig
om nieuwe dingen aan te leren en biedt graag
hulp aan anderen. De das is dus een groepsdier
dat steeds op zoek is naar een fijne digitale
gemeenschap met wie hij mediawijze kennis
-ervaringen kan delen. De das kan goed de vooren nadelen van digitale media inschatten en
tegen elkaar afwegen.

#4 de digitale vos
is een echte plantrekker op digitaal vlak. Hij
is doelgericht en kent de gevaren van digitale
media, maar vreest ze niet. Om zelf media- of
digitale inhoud produceren is er nog een drempel,
maar de vos leert snel. Hij ziet namelijk de vele
voordelen in van media en is als het ware een
digitale opportunist. De vos deelt graag zijn
kunnen met anderen, maar krijgt zelf weinig hulp
van z’n omgeving, omdat iedereen denkt dat hij
zich wel vanzelf aan de situatie kan aanpassen.

#5 de digitale kat
heeft zijn eigen idee over de digitalisering en
staat eerder negatief en kritisch tegenover alles
wat digitaal is. De kat wil niet afhankelijk zijn van
digitale media en gebruikt ze daarom ook weinig.
Hij distantieert zich bewust, deelt zijn kritische
ingesteldheid met anderen en wil zich ook niet
laten helpen op technisch vlak.

#6 het digitaal konijn
heeft schrik voor de digitale wereld en gebruikt
het zo weinig mogelijk. Het dier voelt de druk
van de digitalisering om zich geen maar biedt
maar weinig verzet als hij digitale media moet
gebruiken. Hij doet het dan snel en weinig
bedachtzaam en staat niet stil bij de voordelen
die digitale media hem kunnen bieden. Er zijn
niet veel mensen in zijn directe omgeving die het
konijn kunnen helpen met het verkennen van de
digitale wereld.

#7 de digitale ree
is aanwezig op verschillende digitale netwerken,
maar laat zich liever niet zien. De ree neemt geen
risico’s, dus (ver)koopt geen dingen online, noch
maakt ie digitale inhoud. Bij het minste gevaar of
risico gaat de ree terug offline. Gelukkig kan de
ree wel op hulp van buitenaf rekenen.

tegen de digitale druk van buiten uit, maar maakt
het anderzijds moeilijker om op digitaal vlak iets
nieuws uit te proberen of bij te leren.

#9 de digitale beer
heeft de nodige basisvaardigheden en -kennis
en is sterk gemotiveerd om digitale media te
gebruiken. Hij weet/kan net genoeg om niet met
zich te laten sollen op digitaal vlak, maar hij doet
ook niet meer dan wat nodig is. Want de digitale
wereld blijft voor de beer een dagelijkse strijd.
Telkens als hij - na veel oefenen - iets eindelijk
onder de knie heeft, dient zich iets nieuws aan en
kan hij weer van vooraf aan beginnen.

#10 de digitale wolf
is op digitaal vlak heel lief en intelligent, maar
wordt soms verkeerd begrepen. De wolf is sterk
in de technische aspecten maar mist soms de
communicatieve vaardigheden, waardoor hij mis
begrepen wordt. Soms lijkt het alsof hij anderen
niet wil helpen en ook zelf geen hulp nodig heeft.
Nochtans helpt hij anderen digitaal uit de graag uit
de nood en laat zich ook helpen bij het ontdekken
van nieuwe digitale activiteiten. De wolf gebruikt
digitale media zowel privé als professioneel, is
kritisch en heeft een goed zicht op de risico’s en
opportuniteiten van digitale media.

#8 de digitale egel
voelt zich overspoeld en bedreigd door de digitale
wereld. Het gaat veel te snel en hij voelt zich
hulpeloos. Hij gebruikt maar weinig digitale
media omdat hij de nodige vaardigheden en
kennis mist. De egel schiet snel in het defensief
en houdt diegenen die hem willen helpen op een
afstand. Deze digitale muur beschermt enerzijds

Benieuwd of je een konijn,
egel of beer bent? Doe de test
op WWW.MEDIAPROFIEL.BE
Wil je graag aan de slag
met de mediaprofielen?
mediaprofiel.be/aandeslag
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13 x

digitale uitsluiting

@llemaal digitaal in Kortrijk
interview met Jürgen Van Lerberghe & Ann Andries, Stad Kortrijk
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Ondertussen is het duidelijk dat de problematiek
van digitale uitsluiting veel ruimer is dan enkel
toegang tot internet en schermen. Iemand kan
bijvoorbeeld op sociaal vlak over alle voordelen
beschikken, zoals hoog opgeleid zijn, werk
hebben, over een goed inkomen beschikken en
een uitgebreid sociaal leven hebben. Toch kan
diezelfde persoon op digitaal vlak geconfronteerd
worden met digitale uitsluiting door een gebrek
aan motivatie, hulp en/of zelfvertrouwen.
Het omgekeerde kan evengoed: iemand kan
verschillende drempels ervaren op op sociaal
vlak, maar toch volop de voordelen plukken van
digitale ontsluiting. Of iemand al dan niet digitaal
uitgesloten is, wordt bepaald door 13 socioeconomische en digitale factoren, en hoe deze zich
tot elkaar verhouden.

5 sociale indicatoren
#
#
#
#
#

inkomen
opleiding
maatschappelijke participatie
agency
welzijn en welbevinden

8 digitale indicatoren
#
#
#
#
#

toegang tot hard- en software en internet
attitude (of motivatie)
digitale vaardigheden
communicatie- en soft skills
autonomie (zowel in gebruik als
ontwikkeling van vaardigheden)
# hoe gebruikt de directe omgeving digitale
mediapraktijken en routines
# ondersteuning

Woensdagmiddag, 15u. Het is gezellig druk in de
bibliotheek van Kortrijk. Terwijl Svea op een laptop
van de bib inlogt om haar powerpointpresentatie
voor school af te ronden, leest Leo zijn favoriete
krant en krijgt Amar uitleg over hoe hij vanop zijn
smartphone een geboorteattest kan opvragen.
Niet zo lang geleden was dit een klassieke
leeszaal, nu staat er allerlei hard- en software
ter beschikking en kunnen bezoekers er digitale
ondersteuning krijgen. “De bib is een open
leercentrum geworden”, vertelt Jürgen Van
Lerberghe, projectcoördinator educatie & ICT.
“We lenen hardware uit aan scholen en nonprofitorganisaties, organiseren workshops rond
digitale vaardigheden – Hoe werk je met een
e-reader? Wat is Instagram? Hoe houd je hackers
buiten? – en ondersteunen bezoekers met basis
computerhulp.” Voor die transformatie ontving
de bib van Kortrijk vorig jaar een M-award van
Mediawijs. Deze organisatie wil burgers leren om
bewust, actief, kritisch en creatief met media om
te gaan en met de M-Awards zetten ze mediawijze
initiatieven jaarlijks in de kijker. “Het is mooi om te

zien dat ook kleinere steden met e-inclusie bezig
zijn”, reageert Andy Demeulenaere, coördinator
bij Mediawijs. “Tot voor enkele jaren zag je
dat alleen in Gent en Antwerpen, nu deint het
verder uit. Een positieve ontwikkeling, aangezien
mensen overal met vragen zitten. En het zijn
lang niet alleen de zestigplussers. De een heeft
moeite met online bankieren, de ander stelt zich
vragen over het tabletgebruik van zijn kinderen.
De kunst bestaat erin om al die doelgroepen te
benaderen vanuit een context die hen aanspreekt
en een nood die zij ervaren. In Kortrijk slagen
ze daar meer dan behoorlijk in.” Volgens Ann
Andries, die bij de Stad Kortrijk @llemaal Digitaal
coördineert, is vooral de bewuste keuze van het
schepencollege cruciaal geweest. “Bij de start van
de legislatuur zes jaar geleden had het bestuur
aangegeven dat ze haar dienstverlening verder
wilde digitaliseren. Op dat moment zijn er heel
wat mensen en middelen vrijgemaakt, enerzijds
om al die systemen op te zetten en anderzijds om
initiatieven te ontwikkelen die inwoners digitaal
vaardiger maken.”
BRON: artikel verscheen in januari '19 in het VVSG magazine.
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7 bouwstenen e-inclusiebeleid
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Net omdat het niet voor iedereen
vanzelfsprekend is om digitaal ‘mee’
te zijn, is het van groot belang dat
organisaties en beleidsmakers werk
maken van een e-inclusiebeleid.
Een goed vertrekpunt hiervoor zijn
de zeven 'Bouwblokken voor een
duurzaam e-inclusiebeleid'.
1 brede visie op e-Inclusie
Vertrek vanuit een omvattende visie op digitalisering en de bijbehorende kansen en valkuilen. Je
moet dus heel wat factoren in rekening brengen,
zoals verschillende perspectieven, profielen en
competenties.

2 weet en meet wat je moet en doet
Zorg dat je voldoende achtergrond hebt over de
situatie, de noden en kansen van je doelgroep.

Bevraag hen regelmatig en meet de impact en
effecten van je eigen digitale initiatieven.

medewerkers te inspireren op vlak van digitale
geletterdheid en mediawijsheid.

3 zet in op partnerschappen

5 kwalitatieve digitale toegang

Samen sta je sterk(er): je kan best de krachten
bundelen met beleidsmakers, experten in (sociale) uitsluiting, digitale geletterdheid en technologie. Ga samen op zoek naar gepaste financiering,
infrastructuur en partners die jouw doelgroep
effectief kunnen bereiken en bouw zo jullie
e-inclusiebeleid uit.

Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en internet is een basisvoorwaarde
voor digitale inclusie. Hou rekening met de kostprijs, de kwaliteit, het onderhoud en de individuele
situatie.

4 begeleiders van
ondersteuningsnetwerken

Eens je toegang hebt tot media en digitale
bronnen, moet je er nog mee aan de slag kunnen.
Daarvoor het je de nodige kennis (weten),
vaardigheden (kunnen) en attitudes (houding,
willen, durven) nodig. Let op! Dit gaat over meer
dan technische 'knoppenkennis'. Wie offline
sociaal en economisch kwetsbaar is, neemt
die kwetsbaarheid ook online mee. Je hebt ook
andere mediawijze competenties nodig om
oplossingsgericht, creatief, kritisch en bewust om

Veel begeleiders van digitaal uitgesloten
groepen hebben wel een nauw contact met
hun doelgroep, maar vaak zelf te weinig
digitale kennis en vaardigheden. Daarom is het
belangrijk vrijwilligers en personeel van scholen,
verenigingen, sociale- en jeugdorganisaties,
gemeentelijke of stedelijke diensten en je eigen

6 digitale basiscompetenties

te gaan met digitale uitdagingen.

7 inclusie als basisreflex
Aanbieders, opdrachtgevers en ontwikkelaars
van digitale diensten moeten bij het ontwerp
rekening houden met de noden van de doelgroep,
de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid
voor de doelgroep optimaliseren en de veiligheid
van de toepassing inbouwen. Want een digitale
dienst die niet gebruiksvriendelijk en onveilig is,
heeft weinig meerwaarde.

Aan de slag met deze
bouwblokken? Of op zoek naar
inspirerende voorbeelden?
WWW.E-INCLUSIE.BE

BRON: Gebaseerd op werk van Ilse Mariën (imec-SMIT-VUB)
en verder uitgewerkt door Mediawijs i.s.m. met het werkveld
i.k.v. het B-BICO-project.
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Zo pakken zij het aan
LINC VZW Door een ‘gebruikerspanel
kwetsbare doelgroepen’ te betrekken in
de ontwikkelingsfase van digitale tools en
e-diensten, zorgt Linc vzw ervoor dat overheden
en bedrijven hun diensten op maat van hun
doelgroepen digitaliseren en hun doel niet
voorbijschieten. www.linc-vzw.be/trajecten/
mediawijsheid/e-inclusie-panel
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DIGITAAL INCLUSIEVE WIJKEN Antwerpen,
Gent en Kortrijk bundelen de krachten om de
ideale Digitaal Inclusieve Wijk uit te tekenen.
De drie steden zetten al jaren in op e-inclusie.
In een eerste fase werken ze samen het concept
'Digitale Inclusieve Wijk' uit. Het resultaat is
een toolkit. www.digitaalinclusievewijk.be
DIGIBURGER biedt oefenkansen aan voor alle
medewerkers en vrijwilligers van de Huizen van
het Kind in Antwerpen. Er is ook een inspirerend
draaiboek met digitale acties voor sociale
organisaties en Huizen van het Kind.
www.digiburger.be
ANYSURFER wil de toegankelijkheid van
websites verhogen voor mensen met een
handicap door o.a. tips, informatie, advies
en begeleiding. www.anysurfer.be
WABLIEFT biedt een weekkrant in duidelijke taal
met bijna 10.000 abonnees, een tweewekelijkse
Wablieft Start en een digitale krant. Er is ook
Wablieft-tekstadvies: een uitgebreid aanbod
aan trainingen, begeleiding en herschrijven.
www.wablieft.be
LINK IN DE KABEL organiseert en begeleidt
workshops rond mediawijsheidsthema's.

Aan de slag
Link helpt jaarlijks zo’n 700 jongeren met
hun computergebruik in tien deelorganisaties
(buurtwerkingen, sociale instellingen en
vormingscentra) op bijna 40 locaties in Leuven.
Ze bieden hen ook computertoegang en ondersteuning bij computerproblemen. www.lidk.be

7 Bouwblokken voor een e-inclusiebeleid

1, 2, 3 Digit

Je vindt deze bouwblokken terug in een
kaartenset met bijbehorende methodieken
op e-inclusie.be, samen met tal van goede
praktijken. www.e-inclusie.be

Voer een digitale diagnose uit bij mensen
met digitale moeilijkheden en verken heel wat
gratis ondersteuningstools. www.123digit.be

DIGIDAK organiseert i.s.m. lokale besturen
laagdrempelige computerleeromgevingen om de
digitale kloof bij de inwoners te dichten. Naast
een basiscursus van vijf lessen kunnen inwoners ook gebruik maken van de ‘vrije inloop’.
Cursisten krijgen zo de kans om in te oefenen
wat ze geleerd hebben in de basiscursus. Maar
evengoed kunnen de computers gebruikt worden
door mensen die thuis geen computer en/of
internetverbinding hebben om iets op te zoeken
of e-mails te versturen. www.digidak.be

Tijd voor geletterdheid

SENIORNET VLAANDEREN Onder het
motto ‘Senior leert Senior’ geven een 60tal gepensioneerde vrijwilligers les over de
computer, de digitale snelweg, tablets en
smartphones in heel Vlaanderen. Seniornet
Vlaanderen gaat ter plaatse om computerlessen
te geven in bibliotheken, lokale dienstencentra,
gemeenschapscentra, kerklokalen. www.snvl.be
MAKS VZW Vele volwassen Brusselaars hebben
niet de nodige digitale vaardigheden voor
het dagdagelijkse leven of de arbeidsmarkt.
Maks vzw leert hen op allerhande manieren de
computer, tablet of smartphone te gebruiken.
Voor kinderen en jongeren focust Maks op
creatieve digitale vaardigheden en is er een
programmeerschool voor 8 tot 18 jarigen.
www.maksvzw.org

Met Tijd voor de Geletterdheid werk je met
je schoolteam een beleids- en actieplan uit
om beter in te spelen op laaggeletterdheid en
laaggeletterde ouders. www.mediawijs.be/
tijdvoorgeletterdheid
10 mediaprofielen & mediaprofieltest
Ontdek de 10 mediaprofielen ontwikkeld voor
middenveldorganisaties en beleidsactoren
die willen werken aan de mediacompetenties
in hun organisatie of werkingsgebied en
de 3 bijbehorende methodieken. De tien
mediaprofielen en de mediaprofieltest bieden
hiervoor een belangrijk startpunt.
www.mediawijs.be/mediaprofielen
Kaart OCR’s
Een kaart met een overzicht van de openbare
computerruimtes in Vlaanderen en hun aanbod.
mediawijs.be/organisaties
Verken lesmateriaal voor begeleiders en lesgevers
lesmateriaal-einclusie.mediawijs.be/

MOOC Migrant literacies
In deze MOOC (verschillende talen met Engelse
ondertitels) leer je waarom ICT inzetten in
taalonderwijs met migranten zo cruciaal is.
mooc.migrantliteracies.eu
Gratis voorleessoftware
Vraag gratis voorleessoftware aan in het
onderwijs voor kinderen met een leesbeperking.
e-inclusie. mediawijs.be/dossiers/gratisvoorleessoftware-onderwijs
Betternet.impactwizard.be
Voor het meten van de impact
van jouw mediawijs initiatief.
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Interessante websites en apps
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Vlaanderen radicaal digitaal
maar ook inclusief? e-inclusie.be/
radicaaldigitaalookinclusief
Radicaal Digitaal in Vlaanderen
naar een e-inclusieve toekomst voor
alle burgers? www.mediawijs.be/
radicaaldigitaal

Wie zijn wij

Vind ons online

Mediawijs is het Vlaams Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en
imec vzw. Mediawijs inspireert,
informeert en stimuleert bewust,
actief en creatief mediagebruik.
www.mediawijs.be

Bezoek onze site mediawijs.be.
Maak je persoonlijk profiel aan
om tools te downloaden, schrijf
je in op onze nieuwsbrief en volg
ons op Twitter (@MediaWijsBe),
Facebook (Mediawijs) en Instagram (@mediawijsbe).
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Week van de geletterdheid
www.ikbenmee.be
VOCVO
www.vocvo.be
Centrum voor basiseducatie
www.basiseducatie.be

Memorandum mediawijs.be/
memorandum2019

Vormingplus
www.vormingplus.be

Anysurfer checklist voor een
toegankelijke website
www.anysurfer.be

Diversiteitspraktijk
www.diversiteitspraktijk.be

MediaNest

Mediacoach

MediaNest is een online platform voor ouders over mediaopvoeding. Ouders kunnen er
terecht met vragen over het
mediagebruik van hun kinderen
van 0 tot en met 18 jaar. MediaNest vertrekt van een positieve
invalshoek op media en opvoeding, met de nodige aandacht
voor de risico’s.
www.medianest.be

Mediacoach is een opleiding
voor professionelen die mediawijsheid willen integreren in hun
organisatie. De focus ligt op theorie, inspirerende voorbeelden
en uitwisseling rond mediawijsheid. De deelnemers realiseren
een concreet project in hun
organisatie en ontvangen een
competentiedocument na afloop.
www.mediacoach.be

Colofon

Werkten mee aan dit magazine

Wil je meer weten over

Elke Boudry, Zara Mommerency, Andy Demeulenaere, Laure Van Hoecke, Alenka Le Compte

@llemaal digitaal ?

Met dank aan
e-Inclusie taskforce

www.mediawijs.be
www.e-inclusie.be
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