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en impactvol digitaal inclusiebeleid te 

komen. Deze tool is gebaseerd op de  

7 bouwblokken e-inclusie van Mediawijs 

en de e-inclusie visietekst van VVSG.    

 

Voor je begint te schrijven aan een visie en een 

beleid rond digitale inclusie, is het belangrijk 

om de basisbegrippen mee te hebben en te 

vertrekken van een brede visie op digitale 

inclusie. Lees daarvoor het dossier digitale 

inclusie op mediawijs.be. En bekijk zeker ook 

de toolbox van de Digitaal Inclusieve Wijk  

die vol goede praktijken staat.

40% van de bevolking heeft geen of beperkte 

digitale vaardigheden en bijna 10% heeft 

geen toegang tot het internet thuis. Als we 

naar bepaalde kwetsbare groepen in de 

samenleving kijken dan verdubbelen deze 

cijfers bijna. Dit in een steeds digitalere 

samenleving betekent voor velen dat ze 

maatschappelijk uitgesloten worden. Indien 

we een inclusieve (digitale) samenleving willen 

worden moeten we inzetten op digitale inclusie.    

Lokale besturen krijgen vanuit het beleid een 

belangrijke rol toebedeeld om tot die digitale 

inclusie te komen. Een duidelijke en gedragen 

digitale inclusie visie en beleid binnen je loka 

bestuur is een belangrijk startpunt om digitale 

uitsluiting in je lokaal bestuur tegen te gaan.    

 

Maar hoe begin je daar nu aan? Wat zijn 

de prioriteiten? Waar moet je rekening 

mee houden? Wie heb je nodig om 

impact te bereiken? Welke doelgroepen 

moet je zeker meehebben en hoe bereik 

je die? Hoe veel gaat dit allemaal kosten 

en van waar haal ik deze middelen? 

 

Deze beleidstool wil lokale besturen een 

kader bieden en een tool om beleidskeuzes 

te maken om tot een gedragen, gecoördineerd 

Introductie

https://www.mediawijs.be/nl/artikels/7-bouwblokken-voor-een-duurzaam-e-inclusiebeleid
https://www.vvsg.be/Leden/Innovatie%20en%20Digitale%20Transformatie/De%20lokale%20besturen%20en%20e-inclusie-%20visie%20en%20standpunt.pdf
https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie
https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie
https://www.mediawijs.be/nl/digitaalinclusievewijk
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Voor we beginnen, een beetje voorbereiding  

 

Stap 1  

Bekijk de bevolkingssamenstelling van je 

lokaal bestuur. Want sommige groepen 

lopen een groter risico op digitale 

uitsluiting dan anderen, zoals personen 

met een laag inkomen en opleidingsniveau, 

ouderen, alleenstaanden en personen 

met een migratieachtergrond. Lees meer 

 

Stap 2   

Breng in kaart wat je lokaal bestuur al 

doet voor specifieke doelgroepen en/of 

rond digitale inclusie.   

Stap 3  

Bekijk de meerjarenplanning van je lokaal bestuur 

binnen de verschillende beleidsdomeinen. 

Welke acties staan gepland voor specifieke 

doelgroepen en/of digitale inclusie? 

  

Stap 4  

Spreek je collega’s van verschillende 

beleidsdomeinen aan om deze visie en 

beleidsoefening samen te doen. Dit kunnen 

bijvoorbeeld collega’s zijn die werken 

binnen welzijn, sociale economie, ICT, 

burgerparticipatie, dienstverlening naar de 

burger, HR, enz.   

Voorbereiding

https://www.mediawijs.be/nl/artikels/wie-kwetsbaar-voor-digitale-uitsluiting
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Ga samen met je collega’s door deze  

beleidstool en bepaal waar de prioriteiten liggen 

voor jouw lokaal bestuur, en wat haalbaar is met 

de middelen die jullie ter beschikking hebben. 

Sommige beleidselementen zijn eerder kleine 

stapjes die niet veel middelen vragen om 

te realiseren, anderen vragen best wel wat 

middelen. Het is belangrijk om te bepalen wat 

wanneer haalbaar is binnen jouw lokaal bestuur.   

Je kan ook de hulp inroepen van 

digitale inclusie experten om deze 

oefening samen met jullie te doen. Kijk 

in deze publicatie bij wie je terecht kan.    

De verschillende beleidselementen in 

deze beleidstool zijn onderverdeeld in 4 

grote categorieën: toegang tot het digitale, 

vaardigheden, dienstverlening en de lokale 

regierol. Bij sommige beleidselementen 

proberen we je verder op weg te helpen 

en linken we door naar relevant onderzoek, 

goede praktijken of tools. Het is de bedoeling 

om per categorie te bepalen op welke 

beleidselementen je als lokaal bestuur wil 

inzetten. Op basis van die elementen kan je 

dan een beleids- en actieplan uitwerken.

https://www.mediawijs.be/nl/publicaties#digitale-inclusie-publicaties



