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Snippet van de Digidak Inspiratienota 2019 

op www.blenders.be vindt je de omvattende inspiratienota 

Digitale vaardigheden 

De digitalisering wijzigt de benodigde competenties om succesvol te zijn sterk. Jobs veranderen, 

andere worden zelfs overbodig, terwijl er elders nieuwe banen en ontwikkelingsmogelijkheden bij 

komen.1 Levenslang leren wordt nog belangrijker.  Mediawijsheid als competentie is fundamenteel 

voor elke burger.2 Uit onderzoek3 blijkt dat datageletterdheid één van de key-competenties vormt 

van de toekomst. Daarbij is digitale fluïditeit4 de sleutel voor meer autonomie. 

Bij de perceptie over de eigen vaardigheden speelt leeftijd een rol: hoe ouder, hoe lager iemand de 

eigen digitale vaardigheden inschat. Maar het is opmerkelijk dat de onzekerheid over digitale 

technologie stijgt bij de jongste leeftijdsgroepen: 19% vindt de termen die met digitale technologie 

te maken hebben verwarrend (in vergelijking met 11% in 2017) en 16% twijfelt soms om digitale 

technologieën te gebruiken uit angst om onherstelbare schade aan te richten (8% in 2017). Er moet 

voor gewaakt worden dat er op die manier geen nieuwe digitale kloof ontstaat.5 

 

 

Het blijft een belangrijke taak van de (lokale) overheid om via het onderwijs maar ook via publieke 

computerruimten, begeleide e-loketten, laagdrempelige of kleinschalige initiatieven op maat te 

werken aan digitale (basis)vaardigheden en mediawijsheid.6 

 

 
1 SERV (2016) Platformtekst Vlaanderen 2030, 38. 
2 SAM, Steunpunt Mens en Samenleving (2019) ‘Sociaal werk in transitie. Aanbevelingen voor het Vlaamse en 
federale beleid.’, 14. 
3 IDEALiC (2019) federaal onderzoeksproject naar e-inclusie in België,  IMEC-SMIT-VUB & FTU Namur in 
samenwerking met Belspo - tussentijdse resultaten (https://www.serv.be/serv/evenement/serv-rondetafel-e-
inclusie). 
4 Burgers zijn digitaal fluïde als ze in staat zijn om vlot over te schakelen van het ene naar het andere digitale 
medium. 
5 Imec (2018) digimeter, 107. 
6 SERV (2019) Advies rond e-inclusie, 18. 

http://www.blenders.be/
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-rondetafel-e-inclusie
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-rondetafel-e-inclusie
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Het digitale uitsluitingsmechanisme 

Vier burgers op tien lopen risico op digitale uitsluiting.7 In de digitaliserende samenleving betekent 

dit dat zij ook sociaal worden uitgesloten, waarbij de toegang tot sociale rechten in het gedrang 

komt. Het uitsluitingsmechanisme dat in het digitale zit besloten, berust enerzijds op de creatie van 

nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting en anderzijds op het versterken van bestaande sociale 

ongelijkheden.  

 

De digitale stroomversnelling schept enorme mogelijkheden voor meer welzijn en gezondheid voor 

iedereen. Maar praktijkwerkers zien vaak ook als eersten de gevolgen voor wie niét mee kan. We 

moeten ervoor zorgen dat de digitale kloof zich niet doortrekt in maatschappelijke dienstverlening, 

het sociaal werk en de gezondheidszorg. Het kan daarom nooit de bedoeling zijn dat online hulp-, 

dienst- of zorgverlening het offlinecontact vervangt. Een onlinehulpaanbod moet steeds ontwikkeld 

worden vanuit de opdracht van de organisatie, complementair aan het bestaande aanbod, en met als 

eerste toetssteen een betere dienst-, hulp- en zorgverlening voor de meest kwetsbare groepen.8 

Het lokale bestuur kan dienstverlening koppelen aan ontmoetingsplekken in de buurt, zoals de 

bibliotheek (De Krook in Gent is daar een mooi voorbeeld van), lokale handelszaken (Enchanté Gent) 

en/ of straathoekwerkers, wijkopbouwwerkers, … bij het organiseren van buurtgerichte zorg 

(Oostende)9, de digidak- locaties, wijkverenigingen en buurthuizen. 

 
7 KBS (2019) Infofiche digitale kwetsbaarheid 
8 SAM, Steunpunt Mens en Samenleving (2019) ‘Sociaal werk in transitie. Aanbevelingen voor het Vlaamse en 
federale beleid., 13. 
9 Dewulf, D. (2018) ‘Van uitsluiting naar insluiting. Ook kwetsbare mensen willen deelnemen, op al hun 
levensdomeinen.’, VVSG, Inspiratienota gemeenteraadsverkiezingen, 25. 
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Versterking van digitale vaardigheden 

Eén op vijf Belgen ondervindt stress door de groeiende digitalisering, één op tien vreest voor 

zijn/haar job, en 60% wilt graag een internet- en computeropleiding volgen om beter mee te zijn en 

bij te blijven.10 

 

Middenveldorganisaties formuleren antwoorden op de vraag naar versterking van digitale 

vaardigheden. Het resultaat is een zeer versnipperd, verscheiden en ongeïdentificeerd veld aan 

initiatieven die focussen op het digitaal insluiten van kwetsbare groepen.11 Het merendeel van de 

middenveldorganisaties ontwikkelden een aanpak die zeer nauw aansluit bij de leefwereld en 

behoeften van kwetsbare groepen. Door te werken in kleine groepen, aan een traag tempo, met 

aangepast leermateriaal en door middel van een vraaggestuurde aanpak, slagen organisaties er in 

de leerdrempels van kwetsbare groepen grotendeels te neutraliseren. Door hun zeer lokale 

inbedding en samenwerking in armoedeverenigingen of gelijkaardige kleinschalige sociale 

organisaties, bereiken ze bovendien de meest kwetsbare groepen.12 

Het federaal onderzoeksproject Idealic13 toont aan dat alle middenveldactoren met aanbod rond e-

inclusie inzetten op toegang tot digitale media en het aanleren van digitale vaardigheden. 

Communicatieve, creatieve en codeervaardigheden en soft skills worden vaak niet aangeboden. 

Leren werken met digitale diensten wordt steeds belangrijker, denken we maar aan: tax-on-web, e-

mails opmaken, een reis plannen online, internetbankieren, VDAB,.. Slechts weinig 

middenveldactoren focussen op attitudewijziging van de gebruiker of het versterken van de 

ondersteuningsnetwerken van de gebruiker. Dit terwijl vele gebruikers te kampen hebben met 

negatieve attitudes zoals angst en onzekerheid. 

 

 
10 Gezinsbond (2016) E-dossier Digitalisering. 
11 Marien, I., & Van Audenhove, L. (2012). Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners. In D. 
Dierckx, S. Oosterlynck, J. Coene, & A. V. Haarlem (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2012 (pp. 
317-332). (Sociale InZichten; No. 22). Acco. 
12 Marien, I., & Van Audenhove, L. (2012). Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners. In D. 
Dierckx, S. Oosterlynck, J. Coene, & A. V. Haarlem (Eds.), Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2012 (pp. 
317-332). (Sociale InZichten; No. 22). Acco. 
13 IDEALiC (2019) federaal onderzoeksproject naar e-inclusie in België,  IMEC-SMIT-VUB & FTU Namur in 
samenwerking met Belspo  - tussentijdse resultaten (https://www.serv.be/serv/evenement/serv-rondetafel-e-
inclusie). 

https://cris.vub.be/en/persons/ilse-marien(a219d29d-5087-49b8-a39b-0495152fce74).html
https://cris.vub.be/en/persons/leo-van-audenhove(2b1ce2ca-1b8c-4e51-884f-5bad4bacbf05).html
https://cris.vub.be/en/publications/digitale-inclusie-het-middenveld-als-structurele-partners(c268317e-5b1a-48fd-8d3f-f627b1111929).html
https://cris.vub.be/en/persons/ilse-marien(a219d29d-5087-49b8-a39b-0495152fce74).html
https://cris.vub.be/en/persons/leo-van-audenhove(2b1ce2ca-1b8c-4e51-884f-5bad4bacbf05).html
https://cris.vub.be/en/publications/digitale-inclusie-het-middenveld-als-structurele-partners(c268317e-5b1a-48fd-8d3f-f627b1111929).html
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-rondetafel-e-inclusie
https://www.serv.be/serv/evenement/serv-rondetafel-e-inclusie
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Wat kan unigo voor uw gemeente betekenen? 

 

• outreachend buurtonderzoek : Hoe wordt de communicatie met de lokale overheid 

ervaren? Waar knelt het? Wat kan beter? 

• gebruiksvriendelijkheidstest van digitale communicatiekanalen overheid – burger 

• buurtanalyse op maat:  achterhalen van onderliggende noden en behoeften samen met de 

bewoners; opstellen gemeenschappelijke doelstellingen die de sociale cohesie versterken 

• opzetten van een gedragen buurtwerking en / of advies hierrond 

• versterking van bestaande projecten en samenwerkingen 

 

 

Wat kan digidak voor uw gemeente betekenen?  

• opstart lokale vrijwilligerswerking: burgers versterken burgers, vanuit inspraak en 

welbevinden van de burger, autonomie, soft skills, gebruikspraktijken en 

ondersteuningsnetwerken, aandacht voor leerdrempels 

• versterking lokale vrijwilligersinitiatieven 

• coördinatie lokale vrijwilligersinitiatieven digitale versterking 

• ter beschikkingstelling online registratieplatform met cursusmateriaal en coördinatietool 

voor lokale vrijwilligers 

• overlegplatform tussen de verschillende diensten (sociale verhuurkantoren, bibliotheken, 

lokale dienstencentra, scholen, buurthuizen, woon- en verzorgingscentra,..) 

• omkadering en vorming van lokale vrijwilligers rond digitale versterking en pedagogische 

aanpak 

• laagdrempelig en toegankelijk lessenpakket rond digitale vaardigheden 

 

 

Wat kan jong digidak voor uw gemeente betekenen? 

• versterking van digitale vaardigheden en mediawijsheid bij jongeren: op school en / of in 

de vrije tijd 

• train the trainer vormingen rond versterking van digitale vaardigheden en mediawijsheid 

bij jongeren: onderwijs / kinderopvang /jeugdwerking 

• CV café: training opstellen van een digitaal CV 

• vorming mediawijsheid voor de inwoners en de medewerkers van uw gemeente 

• trajecten mediawijsheid op maat van scholen, ouders of sociale diensten/OCMW 

• vorming rond ontwikkeling van een doordacht, gedragen mediawijs beleid 

 


