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Het proces

• Signalen verzamelen: traject
lokaal verbinden, traject Ihsane,
projectenbijeenkomst (met
online bevraging), signaaldagen
• Brede input verzamelen:
partners, Taskforce e-inclusie,
Mediawijs, …
• Campagnestudiedag
• Bestuursvergadering

Wat is nu
eigenlijk het
probleem?
context en cijfers

“Tegenwoordig is het ook zo normaal
dat iedereen een emailadres heeft. besta
je eigenlijk nog zonder emailadres? Op
ziekenkas, op je werk, bij de vakbond, op
school, als werkzoekende bij de VDAB, je
hebt het overal voor nodig. Bij de VDAB
kan je daar op de computer, maar wat
met job aanbiedingen? Je hebt een
goede GSM nodig!”- Guido,
ervaringsdeskundige

Digi-wat?
Digitalisering:
de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt
kan worden door digitale toepassingen. De term kan betrekking hebben op de gegevens
zelf, op de bijbehorende procedures of op de samenleving in het algemeen.
Digitale technologieën/toepassingen:
- toestellen (computer, smartphone, tablet, andere verbonden toestellen)
- instrumenten (computerprogramma’s zoals Word en communicatieprogramma’s zoals
e-mailprogramma’s, browsers)
- applicaties (bv. GPS, onlinebanking, whatsapp, …)
- andere hiermee verbonden praktijken

Digitale uitsluiting:
het sociale fenomeen dat een belangrijk deel van de bevolking niet mee is met bestaande
en nieuwe digitale ontwikkelingen. Hoe meer digitale toepassingen deel uitmaken van het
dagelijkse leven, hoe meer deze mensen het risico lopen uitgesloten te raken.

Onmisbaar
• een toenemende digitalisering van essentiële diensten, zowel publieke dienstverlening
(e-administratie, e-government) als diensten van algemeen belang (e-health, emobiliteit) en privédiensten (e-banking).
• Digitale, de belangrijkste vaak enige weg. Toegang tot digitale tools en het hebben
van digitale vaardigheden wordt onmisbaar.
• Veronderstelling: iedereen digitale vaardigheden. >Iedereen wordt ‘verzocht’ over de
nodige uitrusting te beschikken en zich de technologieën eigen te maken.
• Risico op ongelijkheid tussen degenen die in staat zijn om die technologieën te
gebruiken en de rest.
• Digitale evolutie = onomkeerbaar

Ongelijkheid en uitsluiting
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2.
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De ongelijke toegang tot digitale technologieën.
Ongelijkheid in digitale vaardigheden
Ongelijkheid bij gebruik van essentiële diensten
Ongelijkheid in toegang tot ondersteuning

Ongelijke toegang tot digitale
technologieën

Ongelijke toegang tot: internetverbinding, de technologische uitrusting (computer, tablet, en/of smartphone) , maar ook de
kwaliteit van verbinding en uitrusting belangrijk.

De ongelijkheid in het gebruik
van digitale technologieën
• vaardigheden die je nodig hebt om die technologieën te beheersen
• de intensiteit en de aard van het gebruik ervan als je eenmaal toegang hebt.
>> toegang tot technologieën leidt niet automatisch tot een efficiënt,
zelfstandig gebruik ervan.

Digitale
kwetsbaarheid
in België in
België

Ongelijk gebruik digitale toepassingen

Oorzaken?

Het opleidingsniveau en de leeftijd zijn bepalende factoren voor het niet-gebruik van het
internet.
Redenen: de te hoge kostprijs van het materiaal en de verbinding, geen interesse,
onvoldoende digitale vaardigheden, en ook bezorgdheid om de online privacy en
veiligheid.

Het inkomen en het opleidingsniveau zijn bepalend voor het niveau van de digitale
vaardigheden.
Groot verschil tussen mensen met inkomen uit arbeid/zelfstandige activiteit en mensen met
uitkering. Aandachtspunt: toegang tot levenslang leren
Weinig of niet gebruiken van digitale diensten om administratieve zaken te regelen
- Niet juiste digitale vaardigheden
- Taalbeheersing niet voldoende
- Onaangepastheid van de digitale tools
- Niet gebruiksvriendelijk
- Daad van verzet tegen ontmenselijking van de samenleving.

Ongelijke toegang tot
ondersteuning
• 6 categorieën van ondersteuning: zelfredzame leerder, navolgende leerder, geen
ondersteuning, ondersteuning uit gemeenschap, ondersteuning door substitutie en
ondersteuning uit het netwerk
• Geen ondersteuning: wel nood aan ondersteuning maar geen toegang. (vooral mensen
met lager opleidingsniveau en precaire arbeidssituatie of pensioen) => sociale en
digitale uitsluiting versterken elkaar.
• Drempels naar ondersteuningsaanbod: hoge eisen/engagement voor het volgen cursus,
onaangepast aanbod, onzekerheid en schaamte,…

Ongelijkheid oorzaak en gevolg
• Bestaande socio-economische ongelijkheden in de samenleving zijn mee oorzaak van
digitale ongelijkheid.
• Risico dat digitale uitsluiting de ongelijkheid in de samenleving nog groter maakt!

“Enkel door te kijken naar wie voordeel haalt uit zijn of haar gebruik van het
internet, wordt duidelijk waar, wanneer en hoe het mattheus-effect zich in de
digitale wereld manifesteert.”

“Als mensen hun internetrekening niet kunnen betalen, wordt de
toegang stopgezet. Daardoor zijn mensen zijn soms 2 weken lang niet
op de hoogte van schoolcommunicatie. Tot hun uitkering gestort wordt
en ze internet weer in orde kunnen brengen.”- getuigenis van een
opbouwwerker in Limburg

“Ik kan niets opzoeken op internet, dus ik vraag dan altijd hulp aan mijn
zoon. Dus tickets kopen voor een pretpark ofzo dat lukt niet. Voor de
bus koop ik altijd een 10-rittenkaart bij de krantenwinkel, maar het
schijnt dat dat duurder is. Dienstregeling bekijk ik op de halte zelf.”getuigenis van G.
“Ik heb een niet-aangeboren hersenletsel. Ik zou graag een smartphone
hebben met woordherkenning, dat ik iets zou beginnen typen en dan ik
dan kan aantikken welk woord ik bedoel. Dat zou mij enorm helpen.”getuigenis van D.
“Door online geholpen te worden, blijf je ook met vragen zitten. Je kan
het niet even tussendoor vragen. Een oplossing zoeken wordt zo
uitgesteld en het probleem wordt vaak groter.”- getuigenis van P.

Bijzondere aandacht voor specifieke groepen
• Mensen die laaggeletterd zijn
o de meeste onlinehandelingen die nodig zijn voor administratieve en professionele
aangelegenheden en voor school, gaan er vanuit dat mensen kunnen schrijven.
o Negatieve invloed op hun capaciteit om zelfstandig de nodige administratieve stappen
te zetten.

• Kortgeschoolde jongeren
o Jongeren geen homogene groep van digital natives.
o Het Apestaartjaren onderzoek geeft daarentegen aan dat jongeren specifieke noden
hebben en evenzeer ondersteund moeten worden bij hun gebruik van digitale media.

Niet tegen digitalisering, wel
tegen digitale uitsluiting!
Belangrijk dat we niet tégen alle vormen van digitalisering zijn. Er zijn voordelen.
Of er zouden voordelen kunnen zijn.
- Automatische rechtentoekenning
- Vereenvoudiging van administratieve processen >> idealiter meer ruimte voor
dienst- en hulpverlening
- Tijdswinst, minder verplaatsingen
- Digitale hulpmiddelen (vertaalsoftware, gps, …)
-…
Maar is alleen positief als we digitale uitsluiting aanpakken. Als iedereen
doorheen het doolhof geraakt (op de gewenste manier), en echt gebruik kan
maken van de voordelen.

Huidige
aanpak

“Als ik bel en ik kom op zo’n een
automatisch keuzemenu is dat voor mij
moeilijk. Ik begrijp het niet goed en weet
niet wat ik moet drukken. Via internet
een afspraak maken kan ik helemaal niet.
Ik moet naar het loket gaan, maar daar
word ik dan niet altijd geholpen omdat ze
zeggen dat ik het online of telefonisch
moet doen. Dan moet ik mij boos maken
om hulp te krijgen.” – getuigenis van H.

Overheidbeleid lange tijd vooral economische insteek
+ digitalisering van de eigen diensten.
E-inclusie weinig aandacht, of beperkte insteek inclusie
van personen met een handicap.
Enkele vzw’s en lokale besturen nemen het voortouw.
Coronacrisis: wakker geschud, er is een probleem in
België, Vlaanderen, Brussel met digitale uitsluiting.
Veel verschillende initiatieven, iedereen zijn eigen
project.
Grote boost vanuit de Europese relancemiddelen.
Dus vraagstuk: hoe projecten verduurzamen en
financiering verzekeren.

Alle overheden aan zet
Federaal
Sociaal Tarief Telecom
Ontoereikend: kleine doelgroep, beperkte
korting, beperkte inzetbaarheid (vaste
internetaansluiting of telefoon)
“E-inclusion for Belgium”: projectoproepen
via POD MI
Vlaanderen
Voor corona: aanbieden opleidingen
Relancemiddelen: digibanken, iedereen
digitaal, digibuddies, digisprong
Ongecoördineerd
Risico: grote verschillen tussen gemeenten
Positief: lokale samenwerking en bundeling
krachten

Brussel
Plan voor digitale toegankelijkheid:
sensibilisering, samenwerking, opzetten
OCR en begeleiding.
Momenteel nog niet gebiedsdekkend

Aanbevelingen
Aandacht voor digitale ongelijkheden
> Bewustmaking
Click Call Connect
> Toegankelijke diensten
Recht om niet-geconnecteerd te zijn
toegang tot rechten mogen niet
E-inclusion by design
afhangen van je toegang tot internet
> Taak voor webontwikkelaars
Vormingskansen
> Taak voor werkgevers
Lokale aan de slag met digitale
inclusie
> Participatie
Recht om geconnecteerd te zijn
e-inclusie = het wegwerken van
drempels

Politieke eisen
Zorg voor toegang tot internet, toestellen, ondersteuning, vorming en
diensten

1. Erkenning van toegang tot het internet als basisrecht, met
automatische toekenning van een sociaal tarief voor telecom.
2. Duurzame ondersteuning en financiering voor projecten en
organisaties die toestellen en vormingen aanbieden
3. Gegarandeerde niet-digitale toegang tot het dienstenaanbod van de
overheid.

Hoe kan jij
politieke
boodschap
versterken?

“Gaat dat ooit terugkomen dat je terug zonder
afspraak bij de dokter, bij de mutualiteiten? Als dat
zo blijft, dan gaan er mensen aan de kant blijven
staan. Niet alleen allochtonen, er zijn toch nog
mensen die dat niet kunnen.” – getuigenis traject
Ihsane

Postkaartenactie
Steun voor onze campagne uitspreken,
zichtbaar maken
Sensibiliserend bij publieksacties
Inhoudelijk als extra instrument bij
engagementsverklaringen
Postkaarten ruim verspreiden (ook naar
partners)
Verwerking van de drempels
Communicatie naar betrokken actoren en
politici

Methodiek voor groepen
• Projectgetuigenis als inleiding
• Praatplaat

Vragen?

