
 

 

 

 

Lokaal politiek aan de slag 

Campagne Allemaal digitaal?! 

Opmerkingen: annabel.cardoen@welzijnszorg.be of regio 

verantwoordelijke 

 

Uw contactpersoon bij Welzijnszorg: 

416.426.839 – RPR – Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 

Handleiding lokaal politiek aan de slag met de campagne “Allemaal digitaal?!” 

Gesprek 

Engagements-

verklaring 

Brief versturen 

Analyse 

Praatplaat 

Postkaarten bij een actie 

 

Postkaarten  

➢ Organiseer je een Soep op de Soep of andere actie, leg er dan zeker de postkaarten en 

collectebus om ze te verzamelen bij. 

➢ Lukt een SOS niet, waarom dan niet de lanceeractie (cake onder een stolp met QR code) 

herhalen om de postkaarten uit te delen. 

➢ Gebruik de postkaarten om het gesprek op gang te brengen. Zoek naar lokale partners 

waar de postkaart ook kan uitgedeeld worden. (kringwinkel, wijkgezondheidscentrum, 

bibliotheek, …) 

Praatplaat 

➢ Ga in gesprek aan de hand van de praatplaat en vul samen de postkaart in.  

➢ Maak een verslag van alle drempels. 

➢ Communiceer over de ervaringen via je eigen kanalen.  

“1 op 2 mensen is België is digitaal kwetsbaar. Welzijnszorg voert campagne om niemand 

achter te laten in het digitale doolhof. We gingen aan de slag om digitale drempels in kaart 

te brengen. We ontdekten dat …… . Voer mee campagne!” 

#allemaaldigitaal?! #samentegenarmoede 

 

Waarom? 

Beweging maken , de campagne 

zichtbaar maken. Versterken. 

Politiserend: impact- en 

veranderingsgericht 

Lokaal het verschil maken. 

Zelf kleine veranderingen kunnen 

verschil maken.  

mailto:annabel.cardoen@welzijnszorg.be
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Analyse 

➢ Als je met de praatplaat hebt gewerkt, ga dan een stapje verder. Welke signalen zijn 

binnengekomen?  

➢ Maak de oefening:  - wat is het exacte probleem? 

- Wie kan daar iets aan veranderen? 

- Welke rol kunnen wij als lokale groep opnemen, wzz/wzs, andere 

partners? 

➢ Hoe gaan jullie deze informatie op de juiste plaats krijgen 

- Nationale signalen: naar WZZ 

- Lokale signalen 

Brief 

➢ Standaardbrief (zie voorbeeld)  

➢ Naar wie wil je de brief versturen? (kies voor een lokale organisatie die ook zelf kan 

beslissen over dienstverlening of aanbod, bv lokaal bestuur, recreatiedomein, 

sportvereniging, jeugdbeweging, …) 

➢ Brief aanpassen met de lokale voorbeelden  

➢ Nadenken over welk antwoord je verwacht (zie gesprek/engagementsverklaring) 

➢ Kunnen jullie de brief samen met andere organisaties versturen, of afspreken om allemaal 

dezelfde brief te sturen? 

 

Gesprek en/of engagementsverklaring 

Gesprek 

➢ In gesprek gaan heeft maar zin als je ook de voorgaande stappen hebt kunnen doorlopen 

en het liefst van al met partners. 

➢ Dus als je het nog niet gedaan had: wie is nog bezig met dit thema?  

➢ Met wie willen jullie een gesprek, met welk doel? 

➢ Wie zal het gesprek doen, hoe bereiden jullie het voor?  

➢ Inhoud komt: 

*  uit praatplaat/analyse…. Tegen welke problemen lopen mensen aan? Hoe uit zich 

dat? Maak het concreet genoeg (blijf wel anoniem). Zorg dat je weet wat de oorzaak van 

problemen is.  

Bijvoorbeeld: Niet duidelijk genoeg vermelden van telefoonnummer ipv er staat geen 

telefoonnummer op de website. 

De formulieren zijn moeilijk in te vullen, ligt misschien aan het moeilijke formulier en niet 

aan het digitale.  

 

* algemeen kader: uit het dossier van de campagne: hoeveel mensen lopen gevaar 

op digitale uitsluiting, wat zijn de valkuilen, algemene aanbevelingen, ….  
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Lokale engagementsverklaring 

Ook als lokale vrijwilliger kan je lokale organisaties, stadbesturen, culturele centra, … aanspreken 

om zich ook te engageren in de strijd tegen digitale uitsluiting. Belangrijkste is dat er aan de 

organisaties ook gevraagd wordt wat zij intern kunnen doen.  

Voorbeeld: Het doneren van laptops door een stadbestuur is ok, maar verandert niet veel 

aan de toegankelijkheid van de eigen diensten.  

 

Het is daarbij niet onze vraag om alle digitale wegen te sluiten, maar wel om voldoende andere 

wegen te blijven garanderen. 

Er zijn twee mogelijke pistes om dit aan te pakken.  

1) Ofwel start je met een concrete situatie bij die organisatie. Kom met mogelijke 

oplossingen. En vraag dan aan de organisatie om de gehele werking eens onder de 

loep te nemen. Welke digitale drempels zijn er? 

 

Lokale voorbeelden: 

- Een café met menukaart en bestellen enkel met QR-
code. Vraag om ook enkele menukaarten te voorzien én 
maak het ook zichtbaar dat ze beschikbaar zijn.  

- Flyers voor activiteiten met enkel een QR code om in te 
schrijven, en die flyers op FB zetten. Oplossing voorzie 
ook een link die mensen zelf kunnen intypen, voorzie 
een telefoonnummer,  deel de url op facebook, … 

- … 
 

 

2) Ofwel vertrek je van het signaleren van de maatschappelijke context, de helft van de 

Belgen is digitaal kwetsbaar. Zeker voor openbare diensten en dienstverleners is het 

ook belangrijk om op hun maatschappelijke belang en plichten te wijzen. Als een 

staddienst niet bereikbaar is voor mensen die niet digitaal actief zijn dan is dat 

problematisch en  geen goed bestuur.  

 

Lokale voorbeelden:  - gemeentelijke website: onoverzichtelijk, telefoonnummers 

moeilijk te vinden, je moet je weg al goed kennen voor je weet waar je moet zijn, …  

- Inschrijvingsmodules voor sportkampen etc  
- Verplichte online reservatie voor recreatiedomeinen 

 

 

 

➢ Oplossingen: click, call, connect, … Maar ook taalgebruik. Er is niet mis om de online weg 

te promoten, maar laat mensen hun keuzevrijheid.  
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Voorbeeld : Maak online een afspraak. Kan jij dat niet, bel dan ….. // MAAK ONLINE 

AFSPRAAK of  bel naar XXX 

Neutraler: Bv “Maak online een afspraak, neem je liever telefonisch contact op dan 

….” 

Beste: Afspraak maken? Via website xxxx of telefoon xxxxx 

 

 

 

 

Communicatie: laat weten dat je hier mee bezig bent 

- Via je eigen kanalen, lokale perscontacten etc. 

- Maak zichtbaar wat je doet. (Het gaat niet de communicatie aan 

zich, maar wel om het ruchtbaarheid geven van de problemen én 

oplossingen).  

  

 


