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Inleiding
De digitalisering in onze samenleving gaat razendsnel. Mensen moeten 
steeds meer kunnen om aan de digitale samenleving deel te nemen. Die 
digitale vaardigheden aanleren en bijhouden is voor veel mensen moeilijk. 
Zij kunnen hierbij hulp gebruiken.

Voel jij je wel comfortabel in de digitale wereld? Dan willen we je met 
deze brochure aanmoedigen en tips geven om mensen in je omgeving 
te ondersteunen bij het verwerven en up-to-date houden van hun 
vaardigheden. We spreken in deze brochure over “digihelpers”.

Als benaming voor wie hulp nodig heeft, kiezen we “digistarter”. Een 
digistarter is niet per se iemand die nog niets van de digitale wereld kent, 
wel iemand die hulp nodig heeft bij een deel van de digitale wereld. 
Iemand die vlot is met WhatsApp, maar niet kan mailen, noemen we hier 
dus ook een digistarter, net als iemand die perfect op een computer kan 
werken maar niet met de smartphone overweg kan.

Wil je als vrijwilliger digistarters op weg helpen? Op giveaday.be en 
vrijwilligerswerk.be kan je heel wat vrijwilligersvacatures vinden.

Dit is een publicatie van Mediawijs, VVSG en District09, gerealiseerd dankzij de steun van 
de Vlaamse overheid. We vonden veel inspiratie in de brochure “Praktische tips om digitale 
starters positief te begeleiden bij digitale groei” van de Alliantie Digitaal Samenleven en 
Digihulp.nl. 
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Digitale uitsluiting  
en digitale inclusie, 
wat is dat?

We moeten dus oog hebben 
voor wie (nog) niet mee kan, 
en inzetten op digitale inclusie

Vaardigheden
De kennis (weten), 

vaardigheden (kunnen) en 
attitudes (houding, willen, 
durven) die ervoor zorgen 

dat je actief, creatief, 
kritisch en bewust kan 

bewegen in een digitale 
maatschappij

Toegang
Kwalitatieve 
toegang tot 
hardware, 

software en 
internet

Netwerk
Een netwerk van 

mensen die kunnen 
helpen om die digitale 

competenties te 
versterken of erbij te 

helpen

Inclusion  
by design

Websites en applicaties 
zijn intuïtief en 

gebruiksvriendelijk 
gebouwd en gebruiken 

eenvoudige taal

De samenleving wordt steeds digitaler... maar niet 
iedereen geraakt mee met die digitale sneltrein!

belangrijke 
voorwaarden4
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Wie is kwetsbaar voor digitale uitsluiting?
Iedereen kan in deze situatie terechtkomen, al zijn er wel vijf factoren die 
ervoor zorgen dat sommige groepen kwetsbaarder zijn

29% van mensen met een 
laag inkomen heeft thuis 
geen internettoegang

3/10 huishoudens met een 
laag inkomen hebben 
thuis geen internet

24% van de Belgen met een 
laag inkomen maakt nooit 
gebruik van het internet

67% van de laaggeschoolden 
heeft nog nooit gebruik 
gemaakt van e-administratie

65% van de 55- tot 74-jarigen 
heeft geen of zwakke 
digitale vaardigheden

50% van wie geboren is in het 
buitenland heeft geen of 
zwakke digitale vaardigheden

22% van de alleenstaanden heeft 
thuis geen internetverbinding

Inkomensniveau Opleidingsniveau

Leeftijd

GeboortelandGezinssamenstelling

Enkele cijfers

10%
van de Belgen 

heeft thuis geen 
internetverbinding 

8%
van de Belgische 
bevolking maakt 

nooit gebruik van het 
internet 

32%
van de Belgische 

bevolking heeft slechts 
zwakke digitale 
vaardigheden

Een grote groep mensen is 
digitaal uitgesloten, zowel door 
een gebrek aan toegang, als een 
gebrek aan vaardigheden

40%
van de Belgische bevolking 

is digitaal kwetsbaar



Waardoor loopt 
iemand risico op 
digitale uitsluiting?
Er zijn veel redenen waarom iemand niet (volledig) mee is in de digitale wereld. 
Meestal spelen één of meerdere van volgende zaken een rol:



 Weerstand tegen digitalisering
Iemand kan sterk gekant zijn tegen digitalisering. Die weerstand komt vaak 
voort uit angst, bijvoorbeeld vrees dat digitale diensten niet veilig zijn of 
dat de offline mogelijkheden alsmaar verder afgebouwd zullen worden.

 Nooit geleerd
Een veel voorkomende reden is dat mensen het simpelweg nooit geleerd 
hebben. Niet op school, niet thuis en niet op het werk. 

 Het gaat te snel
De digitale wereld evolueert aan een verschroeiend tempo. Wie vandaag 
mee is met de meest gangbare toepassingen, hinkt volgend jaar alweer 
achterop.

 Faalangst en gebrek aan digitaal zelfvertrouwen
Een keer een blunder begaan en nooit meer een computer aangeraakt? 
Het komt vaker voor dan we denken. Mensen zijn bang hun toestel kapot 
te maken, per ongeluk documenten te wissen of berichten naar verkeerde 
mensen te sturen. Ook verhalen over phishing, datalekken en inbreuken op 
de privacy zorgen voor onzekerheid en angst om fouten te maken.

 Laaggeletterdheid 
Eén op zeven van de volwassenen in Vlaanderen is laaggeletterd. 
Dit betekent dat zij elke dag opnieuw problemen ondervinden met 
bijvoorbeeld het begrijpen van overheidsbrieven, het interpreteren 
van bus- en treintabellen, het invullen van formulieren, enzovoort. Als 
je moeite hebt met lezen, schrijven of informatie interpreteren, is het 
ongelofelijk ingewikkeld om te werken met een computer of smartphone. 
Het wordt nog moeilijker door de vele Engelstalige woorden in de digitale 
wereld.

 Moeite met de Nederlandse taal
Mensen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen, zullen ook 
moeite hebben om digitale taken in het Nederlands te volbrengen. Dit zegt 
echter niets over hun digitale vaardigheden in hun eigen taal. 

 Digitaal-arme omgeving
Wie voor het werk geen computer nodig heeft, en thuis over geen internet 
of digitaal toestel beschikt, krijgt weinig kansen om digitale vaardigheden 
te oefenen. Dikwijls zijn dit mensen die kortgeschoold zijn en met een 
klein budget moeten rondkomen. De mensen in hun persoonlijk netwerk 
hebben vaak een gelijkaardig profiel waardoor ze ook bij vrienden en 
familie weinig in aanraking komen met de digitale wereld.

 Beperkt budget
Een computer, smartphone, internetaansluiting… zijn een grote kostenpost 
voor wie met een klein budget moet rondkomen. En wie geen toestel en 
internet heeft, heeft minder kansen om digitaal bij te leren.
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Hoe herken je iemand 
die niet digitaal 
vaardig is?

Als je wil weten hoe je iemand het best kan helpen, kan je vragen naar wat 
allemaal al wel goed lukt, en wat nog niet. Dat kan je bijvoorbeeld doen 
door vragen te stellen met “hoe vaak”. Hoe vaak kijk je naar een filmpje 
op YouTube? Hoe vaak stuur je iemand een WhatsApp-berichtje? Hoe 
vaak koop je iets op het internet? Hoe vaak stuur je iemand een e-mail?

Als dit dan 1 keer per dag, 1 keer per week, 1 keer per maand of nooit is, 
zegt dat veel over hoe goed iemand dat al kan. Voor de digistarter is dit 
veiliger om te antwoorden, misschien zal hij of zij niet graag “nee” willen 
antwoorden op een rechtstreekse vraag of iets lukt of niet.

Bij de dingen die iemand vaak doet, kan je zeker ook eens vragen om het 
voor te doen. Stel bijvoorbeeld voor om jou eens een berichtje te sturen.

Bij de dingen die de digistarter nooit doet, kan je vragen naar het 
waarom. Heb je er geen zin in? Is het Nederlands te moeilijk? Weet je niet 
hoe het moet?

Christa (78 jaar): 
“Ik ben van het jaar 1944, dus niet meer zo piepjong. Ik heb in mijn jeugd 
nooit over een pc horen praten, laat staan ermee gewerkt. Dat bestond 
toen niet. Een jaar of 10 geleden zette ik de eerste stap naar cursussen, 
voor het leren bedienen van een pc. Ik kende er niets van. Ik volgde les 
in het CVO waar ik toch mijn eerste noties oppikte. Maar… nu zijn we 10 
jaar verder. Ik heb nu dingen nodig die ik 10 jaar geleden niet nodig had, 
en die ik ook niet leerde tijdens mijn eerste opleiding. Gelukkig ontdekte ik 
het Digipunt in de Kringwinkel en helpt Benjamien me daar altijd geduldig, 
vriendelijk en toegewijd met mijn vragen. Ik kom altijd zo gelukkig buiten.” 
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Deze zaken zien we vaak:

 — Angst voor de computer en/of 
technologie of angst om fouten te 
maken.

 — Onzekerheid: niets alleen 
durven doen, telkens opnieuw 
bevestiging nodig hebben dat wat 
ze doen ok is.

 — Weerstand: weigeren om een 
gekregen toestel te gebruiken, 
niets over de digitale wereld 
willen horen, willen dat de 
dingen blijven zoals ze zijn, geen 
meerwaarde zien in digitale 
toepassingen.

 — Vermijdingsgedrag: proberen 
om onder digitalisering uit te 
komen, excuses verzinnen om te 
verbergen dat ze een digistarter 
zijn. “Ik heb mijn bril niet bij, wil 
jij dit voor mij regelen?”.

 — Anderen nemen over: sommige 
digistarters, vooral ouderen, 
hebben een netwerk dat het 
gebrek aan vaardigheden 
liefdevol compenseert. Daardoor 
leren mensen het niet zelf doen.



Hoe help je een 
digistarter?
Een digistarter helpen vraagt veel geduld, begrip en positiviteit. Er is openheid 
nodig en een sfeer van vertrouwen, gelijkwaardigheid en respect. 

Iemand begeleiden kan op verschillende manieren. Stem jouw manier van 
begeleiden en ondersteunen altijd af op de persoon die je gaat begeleiden.

Tips om een digistarter te begeleiden

 Stel mensen op hun gemak

De kunst is om het taboe van het thema te halen, en rekening te houden 
met mogelijke angst en schaamte. Afhankelijk van wie je voor je hebt, kan 
je boodschappen meegeven als deze:

 — dat ze niet de enige zijn met deze uitdaging en dat veel mensen 
digitaal niet goed mee kunnen;

 — dat het logisch is dat mensen die opgroeiden in niet-digitale tijden het 
moeilijker hebben om digitaal vaardig te worden;

 — dat het normaal is dat mensen die moeite hebben met lezen en 
schrijven ook moeite hebben met digitale zaken (die meestal ook heel 
talig zijn);

 — dat de ontwikkelingen op het gebied van technologie ongelooflijk snel 
gaan en het voor zowat iedereen moeilijk is om bij te blijven;

 — dat sommige apps en websites niet gebruiksvriendelijk gemaakt zijn;

 — dat jij alles op alles gaat zetten om hen te helpen;

 — dat jijzelf ook niet alles weet en kent in de digitale wereld.
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 Benadruk elk succes

Een klein stapje voor jou kan een wereldstap zijn voor de starter. Benoem 
de succesjes en vier ze samen. 

Deel de weg naar het leerdoel (bijvoorbeeld met WhatsApp leren werken) 
op in kleine stukjes zodat de digistarter snel een succeservaring heeft. 
Opdelen in etappes maakt de bergbeklimming ook minder zwaar.

 Neem je tijd 

Laat mensen eerst rustig hun probleem uitleggen en eventueel hun 
frustratie uiten voordat je met een oplossing komt. Zeg dingen als: 
“Goed dat je langskomt”, “Deze vraag krijg ik vaak” of “Dat is inderdaad 
ingewikkeld”. Sluit af met: “Lukt het de volgende keer tóch niet, vraag het 
dan gerust opnieuw”.

Neem schaamte weg. Zeg bijvoorbeeld dat niemand alles kan weten, dat jij 
zelf ook dingen moet opzoeken en iedereen wel eens een digitale blunder 
begaat. 

Stel gerust door te zeggen dat fouten meestal niet fataal zijn. Een 
computer crasht tegenwoordig niet meer zo snel en bestanden worden 
meestal geback-upt (tip: leg meteen ook even uit wat “backup” precies 
betekent…).

Katrien (42 jaar): 
“Ik ben werkzoekend en in de tussentijd zet ik me in als vrijwilliger. Ik help 2 halve dagen 
per week in het buurtcentrum. Alle buurtbewoners zijn welkom met hun digitale vragen 
en ik help hen zo goed mogelijk op weg. Meestal zijn het echt basisvragen, zoals iets 
opzoeken op het internet of een foto versturen. 

Het laatste jaar hadden we ook heel veel mensen die voor hun Covid Safe Ticket 
kwamen. Ik maakte dan van de gelegenheid gebruik om hen uit te leggen wat itsme is en 
meteen de app te downloaden. Zo hebben ze meteen ook een handige tool voor andere 
diensten. 

Niet dat iedereen het met één keer uitleggen kan, hoor. Velen komen meerdere keren 
terug omdat ze vergeten zijn hoe het moest. Vaak weten ze het wel nog, maar zijn ze 
bang om iets verkeerd te doen en hebben ze liever een toeziend oog.”
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Laat de digistarter het zo veel mogelijk zelf doen, ook al kost dat soms 
wat overtuigingskracht. Als jij het snel oplost, leert de starter niks. Om 
mensen te motiveren helpt het om te benadrukken wat het oplevert 
voor de gebruiker: waarom is de digitale toepassing nuttig in diens 
leven, waar zit de winst (tijd, geld, contact met vrienden of familie, meer 
zelfstandigheid…)?

 Let op je woorden

Zaken die anderen vrij snel leren zijn voor digistarters vaak erg moeilijk. 
Maak de stapjes zo klein mogelijk en begin met het allersimpelste, 
bijvoorbeeld als iemand vraagt om Whatsapp te leren gebruiken: “Kan je 
je smartphone aanzetten?” of als iemand een document moet doormailen: 
“Heb je een e-mailadres en ken je het?” Zo vermijd je dat mensen al 
meteen een (voor hen) heel moeilijke vraag krijgen. Kan de digistarter vlot 
antwoorden dan kan je grotere stappen nemen.

Vermijd zeker het woord “gewoon”: voor de digistarter is niets gewoon in 
het werken met technologie.

Spreek niet te snel en check regelmatig of de digistarter nog mee is door 
te vragen om iets te doen of te herhalen. Snapt iemand iets niet? Probeer 
het op een andere manier uit te leggen. 

Pas je taalgebruik aan: bij woorden als “inloggen”, “account”, “app” en 
“cloud” hebben starters bijkomende uitleg nodig. In de digitale wereld 
komen veel Engelse termen voor. Hou er rekening mee dat niet iedereen 
Engels verstaat, en vertaal eventueel het woord, of omschrijf wat het 
inhoudt.

Stel gerust door 
te zeggen dat 
fouten meestal 
niet fataal zijn. 
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 Gebruik vergelijkingen 

Het helpt als je de verbinding maakt met de “echte” wereld via een 
vergelijking. 

Twee voorbeelden:

 — Een mappenstructuur kan je vergelijken met een huis, waar je in elke 
kamer de spullen legt die bij die kamer horen. Als je je haardroger in 
de keuken legt, dan vind je hem later niet meer terug. Hetzelfde geldt 
voor documenten die niet op een logische plaats worden opgeslagen.

 — Een account is als een kast met belangrijke spullen in. Je loginnaam 
dient om de juiste kast te vinden op het internet (waar heel veel 
mensen een gelijkaardige kast hebben), je wachtwoord is de sleutel 
om de kast open te maken. Iemand die je loginnaam kent, zal dus wel 
de kast vinden maar hem niet openkrijgen. Zorg er dus zeker voor dat 
niemand je wachtwoord te pakken krijgt.

 Leg niet meer methoden uit dan nodig 

Leg één methode uit om iets te doen, ook al zijn er meerdere opties. Je 
kan eventueel wel twee manieren tonen, maar kies dan samen de voor de 
starter makkelijkste methode en oefen die in.

Leg één methode 
uit om iets te 
doen, ook al zijn er 
meerdere opties.
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Tips bij (eenmalige) 1-op-1 begeleiding, 
georganiseerd of in de privé-sfeer

In veel gemeenten zijn er plaatsen waar mensen zonder afspraak kunnen 
langskomen met vragen. Er is dan tijdens de openingsuren iemand 
aanwezig waarbij ze terecht kunnen. De drempel om een vraag te stellen 
is hierbij lager dan als mensen meteen moeten inschrijven voor een 
leertraject.

Naast georganiseerde 1-op-1 hulp geven veel mensen dezelfde soort 
ondersteuning in de privé-sfeer: aan familie, vrienden, buren…

Enkele voorbeelden van veel gestelde vragen (info uit de Gentse 
Digipunten en SAAMO):

 — itsme installeren;
 — inloggen op CoZo, eBox of Mijn Burgerprofiel;
 — een formulier invullen;
 — een bijlage van een mail downloaden;
 — een foto versturen;
 — opslagruimte op een smartphone vrijmaken;
 — WhatsApp of Facebook leren gebruiken.

In de vorige paragraaf kreeg je de tip om niet meteen een oplossing aan 
te bieden omdat de digistarter dan niet zelf bijleert. In sommige situaties 
is het echter wél zinvol om iets (gedeeltelijk) zelf te doen. Als iets dringend 
moet gebeuren, dan heeft de persoon vaak geen mentale ruimte om iets 
bij te leren. Dit komt vaak voor bij 1-op-1 begeleiding. Op zo’n moment is 
het beter om het probleem op te lossen en pas later verdere leerkansen 
te zoeken. Door mensen met hun acute vraag verder te helpen, verklein je 
ook de drempel om nog eens terug te komen voor een nieuwe vraag. Op 
die manier bouw je ook vertrouwen op en kan je zo de leervraag verder 
samen ontdekken.

Om over na te denken: wat doe je zelf en wat leer je de digistarter aan?

Bij veel digitale vragen zijn er eenmalige handelingen en terugkerende 
handelingen, waarbij de eenmalige zaken vaak ingewikkeld zijn. Stel je dan 
steeds de vraag: welke handelingen moet de persoon een volgende keer 
zelf kunnen, en welke moeten maar één keer gebeuren?

Ingewikkelde eenmalige zaken neem je vaak best zelf op. Het is 
demotiverend als je de starter probeert aan te leren hoe die dit zelf moet 
doen. Betrek de starter wel bij elke handeling die je doet!
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Niet-eenmalige zaken laat je de digistarter zelf doen. Je kan instructies 
geven of zaken aanwijzen, maar het is essentieel dat de persoon zelf de 
handelingen uitvoert op het toestel. Door toe te kijken leert iemand veel 
minder dan door het zelf te doen. Laat de digistarter dezelfde handeling 
liefst meerdere keren oefenen, met elke keer wat minder hulp.

Twee voorbeelden:

 — Thierry moet per mail solliciteren maar heeft nog geen e-mailadres.  
Het aanmaken van een e-mailadres is een eenmalige actie. Als je 
merkt dat Thierry beperkte digitale vaardigheden of weinig motivatie 
heeft, doe je dit best in zijn plaats. Eens het mailadres er is en de mail-
app of -programma geïnstalleerd is, kan je hem tonen hoe je een mail 
kan versturen en ontvangen. Laat hem dit zeker zelf oefenen want dit 
is de handeling die hij later nog zal moeten uitvoeren. Laat hem het 
e-mailadres en een wachtwoordtip best op een briefje schrijven zodat 
hij dit niet vergeet. 

 — Agnes heeft gehoord dat itsme handig is en wil dit proberen.  
De app itsme installeren en activeren is zelfs voor digitaal vaardige 
mensen een uitdaging, dus dit doe je best zelf. Leg wel uit wat je 
doet en laat Agnes zeker zelf de pincode van haar eID of bankkaart 
invoeren. Eens de app geïnstalleerd is, kan je haar leren hoe dit werkt 
want dit is de handeling die ze later zelf zal moeten doen. Als ze voor 
een specifieke toepassing langskwam, bekijk je die uiteraard eerst. 
Maar kijk zeker ook eens op www.itsme.be/partners of er andere 
diensten zijn die Agnes gebruikt en waar je kan inloggen met itsme. 
Laat haar op elk van die websites eens inloggen als oefening. 

Weet wat je mag en kan doen!

Als vrijwilliger, buur of vriend help je best enkel bij technische zaken: iets 
installeren, iemand aanleren hoe je een app gebruikt, een login aanmaken, 
leren inloggen en tonen hoe je een formulier invult… valt hier allemaal 
onder. Wat je beter niet doet is helpen bij inhoudelijke zaken, zoals het 
invullen van formulieren, online overschrijvingen ed. Als er achteraf zaken 
niet in orde blijken, kan je hier last mee krijgen. Bijvoorbeeld een verkeerd 
bedrag overgeschreven, of iets bij een verkeerde code ingevuld in de 
belastingsaangifte.
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Twee voorbeelden:

 — Yousef wil online een aanvraag doen voor een adreswijziging. 
Je kan Yousef helpen door samen in te loggen en naar het juiste 
aanvraagformulier te zoeken. Laat hem echter zelf de gegevens 
invullen in het formulier, ook al gaat het sneller als jij het doet. Kan hij 
het echt niet zelf invullen? Laat hem dan elk veld dat je invult nakijken.

 — Sara wil een digitale overschrijving doen 
Je kan Sara helpen om de bank-app te installeren, of om in te loggen. 
Je kan samen zoeken naar de knop om een overschrijving te doen en 
nagaan hoe die te verzenden. Laat haar zeker zelf het bedrag en de 
andere invulvelden invullen.

Heb je het mandaat om bepaalde zaken te regelen, dan kan je natuurlijk 
wel inhoudelijk helpen. Bijvoorbeeld: een maatschappelijk werker helpt 
een aanvraag te doen voor een tegemoetkoming, een volwassen dochter 
helpt haar moeder met bankzaken, of een medewerker van VDAB helpt 
om het Mijn Loopbaan-dossier in orde te brengen.

Jef (67 jaar): 

Ik ben al een tijd gepensioneerd maar geef in bijberoep nog les. Hiervoor heb 
ik leren werken met PowerPoint en Word. Dat lukt vrij goed, maar als ik foto’s 
of documenten moet opslaan, dan geraak ik vaak in de problemen omdat ik 
ze niet terugvind, of dat ze bij ‘recente documenten’ plots weg zijn. Ik bel dan 
naar mijn zoon. Meestal kan hij het wel oplossen, en dan krijg ik er een hele 
uitleg bij over wat ik zogezegd fout heb gedaan. Ik vind dat heel frustrerend. 
Waarom is dat toch allemaal zo ingewikkeld?!
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Laat als vrijwilliger, 
buur of vriend het 
invullen van gevoelige 
informatie, zoals 
het bedrag bij een 
overschrijving, over 
aan de digistarter.



Tips bij leertrajecten

Hieronder gaat het over trajecten waarbij de digistarter meerdere keren 
langskomt. Vaak is dit in de vorm van groepslessen, maar het kan ook 
individueel. Zorg er in ieder geval voor dat je niet te veel mensen tegelijk 
begeleidt, of zorg voor meerdere begeleiders. Een 8-tal deelnemers per 
begeleider is al best pittig. 

Zoek naar intrinsieke motivatie

Mensen die zich inschrijven voor een cursus of workshop, hebben een 
bepaalde motivatie om rond het thema bij te leren. Wie op eigen initiatief 
inschrijft, is waarschijnlijk intrinsiek gemotiveerd om digitaal vaardiger te 
worden. 

Er zijn ook situaties waarbij mensen niet vrijwillig komen, bijvoorbeeld 
omdat ze door de VDAB gestuurd zijn om aan hun vaardigheden te 
werken en ze bang zijn dat ze anders hun job of uitkering kwijt raken. Bij 
hen is de motivatie extrinsiek, wat het soms moeilijker maakt om te leren. 

Probeer ook bij hen een intrinsieke motivatie te vinden. Je kan dit niet 
forceren, maar wel stimuleren. Dit kan tijdens de workshop of lessen maar 
ook in een individueel gesprek bij de start of tussentijds.

Een paar tips om mensen te motiveren om bij te leren:

 — Vraag naar iemands levenssituatie (kinderen, werksituatie, 
vrijetijdsactiviteiten…) en zoek een link met de digitale wereld, los 
van het doel waarvoor hij de cursus volgt. Bijvoorbeeld als iemand 
motorliefhebber is, toon dan dat hierover veel info en foto’s online te 
vinden zijn.

 — Ga samen in gesprek over welke uitdagingen iemand ervaart en maak 
een lijstje van voordelen die digitaal vaardig worden opleveren.

 — Toon met voorbeelden aan dat digitalisering niet meer weggaat uit de 
samenleving en dat wie niet mee is, alsmaar meer uitgesloten geraakt. 

 — Maak duidelijk dat jij je cursisten alle tijd geeft bij het leren. Creëer 
urgentie maar ook rust en vertrouwen dat het gaat lukken. Besteed ook 
tijd aan angsten en weerstand: onderzoek samen hoe reëel de angsten 
zijn en waar de weerstand vandaan komt.

 — Vraag na wat iemand al kan en hoe die dat geleerd heeft. Gebruik dit 
om de persoon positief te stemmen over het eigen leervermogen.

 — Geef voorbeelden van wat voor jou de meerwaarde geweest is van 
de digitale wereld, of laat iemand die de les al volgde vertellen hoe dit 
hem of haar vooruit geholpen heeft.
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Zorg voor veiligheid

Ook bij begeleiding in groep moeten de deelnemers op hun gemak zijn en 
zich veilig voelen. Enkel dan is er de nodige mentale ruimte om bij te leren. 
Hoe pak je dit aan? 

 — Stel een duidelijk einddoel en verdeel dat in visuele subdoelen, zodat 
de deelnemers steeds succeservaringen hebben maar er ook een 
duidelijke eindmeet is.

 — Zorg dat iedereen snel na de start een succeservaring heeft.

 — Maak alle voortgang zichtbaar. Reik eventueel certificaten uit als iets 
afgerond is. 

 — Moeilijke dingen maak je makkelijker met stappenplannen, tutorials, 
reminders, notities in schriften of online. Geef vooral ook veel ruimte 
om te oefenen.

 — In kleine groepjes oefenen is leerrijk en voelt voor velen veiliger dan in 
een grote groep. 

 — Creëer een sfeer waarin fouten niet als mislukking maar als leerkans 
gezien worden. Moedig deelnemers aan om vragen te stellen: wellicht 
zitten anderen met hetzelfde probleem en help je hen door jouw 
vraag te durven stellen. En als iemand met iets vast zit, kunnen mede-
cursisten misschien helpen en zo zelf bijleren. 

Hatice (35 jaar): 
“Ik werk als logistiek medewerker in een school. Vorig jaar moesten we ons verlof plots 
online aanvragen in plaats van op papier. Ik heb thuis geen computer en dus moet het op de 
computer op het werk. Ze hebben het mij uitgelegd maar ik durf nergens op klikken. Wat als 
ik het verkeerd doe? Daar ben ik echt bang voor! Mijn baas doet het in mijn plaats.”
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Digistarters 
doorverwijzen

Er bestaan in de buurt mogelijks organisaties die cursussen of 
oefenmomenten aanbieden om digitale vaardigheden te versterken en om 
te helpen bij vragen over digitale diensten. Weten waar je terecht kan is 
niet altijd zo eenvoudig, hieronder geven we een paar tips mee. 

 — Vraag aan je gemeente of bij de lokale bibliotheek of ze weten waar je 
terecht kan in je gemeente.

 — Tussen 2022 en 2025 worden in heel Vlaanderen Digibanken opgezet. 
Daar kunnen mensen terecht om een digitaal toestel te ontlenen en 
hun digitale vaardigheden te verhogen. Op digibanken.vlaanderen.be/ 
vind je de Digibanken die al gestart zijn.

 — Over heel Vlaanderen bieden Ligo, de centra voor basiseducatie 
en de Centra voor volwassenenonderwijs cursussen aan om je 
digitale vaardigheden te versterken. Het is goed om te weten is dat 
Ligo zich specifiek richt naar mensen die maximaal een diploma 
beroepssecundair onderwijs hebben.

 — Digidak is een organisatie die voornamelijk actief is in de Kempen 
en die verschillende plekken coördineert waar je terecht kan met je 
digitale vragen en die cursussen aanbiedt.

 — Bij organisaties die werken met mensen uit kansengroepen (mensen 
in armoede, met een migratieachtergrond, met een psychische 
problematiek,...) vind je vaak ook hulp bij digitale vragen, of kan men 
je doorverwijzen. Bijvoorbeeld in de buurthuizen en inloopplekken van 
SAAMO.

 — Beego is een bedrijf dat IT-studenten aan huis stuurt of laat helpen op 
afstand bij problemen met o.a. smartphone en computer.

 — Daarnaast bestaan er op verschillende plekken workshops of 
opleidingsreeksen. Een deel van dat overzicht vind je terug op 
Uitinvlaanderen.be.

Naast de fysieke plekken waar je terecht kan, geven we ook graag een 
aantal websites mee waar je informatie en oefeningen kan terugvinden:

 — databank.e-inclusie.be
 — 123digit.be
 — Oefenen.nl

 — Digiburger.be 
 — Seniorweb.nl
 — Mediawijs.be
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