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DIGITALE INCLUSIE

Een digitale versnelling hoger schakelen?  
Ja, maar niet iedereen kan mee 

Leo Van Audenhove, Ilse Mariën, Brent Philipsen en Axelle Asmar

In volle COVID-19-crisis zijn we meer dan ooit op het internet aangewezen om te kunnen 
leren, werken en communiceren. Maar er zijn ook mensen die nu van de digitale wereld 

zijn afgesneden, en dat lossen we niet op door het uitdelen van laptops alleen.

Leerlingen krijgen opdrachten via Smartschool, studenten volgen online les, vergaderen 
doen we via Zoom, met familie en vrienden communiceren we via WhatsApp en FaceTime, 
webshops worden overspoeld met bestellingen en banken verplichten ons nu nog meer 
dan anders om onze verrichtingen digitaal af te handelen. Kortom: COVID-19 dwingt ons 
met z’n allen om een digitale versnelling hoger te schakelen. Voor een deel van de actieve 
bevolking luidt de lockdown een periode van digitaal thuiswerk in. Hoewel de leercurve 
stijl is geweest, lukt dat voor velen steeds beter. Uit een recente studie van BDO blijkt 
dat negen op de tien werknemers na de coronacrisis één tot drie dagen per week thuis 
wenst te werken. In het hoger onderwijs zijn docenten brutaal digitaal gegaan. Van de 
ene op de andere dag zijn ze overgegaan van fysiek lesgeven voor een aula, naar digitaal 
lesgeven via online leerplatformen. Er zijn natuurlijk groeipijnen, maar in bepaalde secto-
ren is de digitalisering meerdere versnellingen hoger gegaan. Opmerkelijk daarbij is dat 
de technische systemen in grote mate klaar leken te liggen en schaalbaar bleken te zijn 
in tijden van crisis. In vele sectoren duiken nu dan ook steeds meer techno-utopistische 
verwachtingen op over ‘digitaal als het nieuwe normaal’ in de vorm van het einde van de 
school, het einde van het klassieke kantoor en het einde van de files. Maar worden deze 
utopische verwachtingen ook een realiteit? 

Als er één ding is dat de COVID-19-crisis pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, is het dat niet 
iedereen digitaal mee kan. Nieuw is dat niet: al voor de COVID-19-crisis kon een deel van 
de bevolking geen gelijke tred houden met de digitalisering. Het gaat hierbij logischer-
wijs om mensen die geen eigen laptop, tablet of smartphone hebben of niet over een 
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internetabonnement beschikken. Cijfers uit 2019 geven aan dat 11 % van de Vlaamse 
gezinnen thuis geen toegang tot internet heeft. Bij gezinnen met een laag inkomen ligt 
dit percentage zelfs op 34 %.1 Bovendien leert de crisis ons dat we voorzichtig moeten 
zijn met definities zoals ‘een toestel met internetverbinding’. Een smartphone en een 
tablet zijn fantastische toestellen om te surfen, films te bekijken, spelletjes te spelen, 
kranten te lezen en te communiceren via sociale media. Ze lijken minder geschikt om 
opdrachten te schrijven en huiswerk te maken. Bovendien bestaat er een duidelijk ver-
schil tussen huishoudens waarin elk lid een toestel ter beschikking heeft en huishoudens 
waarbij toestellen gedeeld moeten worden onder verschillende leden van het gezin. Hoe-
wel we hierover weinig statistieken hebben leren we van scholen in een stedelijke con-
text dat een derde van de scholieren niet altijd een computer of internet ter beschikking 
heeft. Dat sluit grote groepen scholieren uit van synchrone en interactieve vormen van 
afstandsonderwijs. 

Maar een gebrek aan toegang is niet de enige reden waarom sommigen digitaal wor-
den uitgesloten. Ook onzekerheid en een gebrek aan digitale vaardigheden weerhou-
den mensen ervan om online te gaan. Slechts één op vijf (18 %) Vlamingen geeft aan 
over voldoende kennis, vaardigheden en vertrouwen te beschikken om de digitale maat-
schappij probleemloos te omarmen.2 Van de 55- tot 74-jarigen heeft één op twee (58 %) 
geen digitale basisvaardigheden. Dit cijfer ligt nog hoger bij laaggeschoolden (62 %) en 
mensen met een laag inkomen (69 %).3 Het laatste Digimeter-onderzoek (2020) spreekt 
van technologisch fatalisme, ook onder jongeren: één op vijf Vlamingen houdt bewust 
afstand van technologie omdat de veranderingen te snel gaan, het te veel en te ingewik-
keld is. 

De onderliggende redenen zijn complex. Een belangrijk aspect is dat digitale vaardighe-
den en kennis over waardevolle digitale tools meestal verworven worden via persoonlijke 
netwerken en informele vormen van leren. Men leert het thuis, via familie en vrienden of 
op het werk. Sociale netwerken zijn belangrijk in het ondersteunen van digitaal gebruik. 
Denk maar aan de attente zus, de welwillende collega of het geduldige kleinkind dat 
minder digitaal vaardige gebruikers wegwijs maakt in de wirwar van digitale toepassin-
gen of een vastgelopen toestel weer aan de praat krijgt. Uit onderzoek weten we echter 
dat achtergestelde groepen in hun directe omgeving niet altijd over de sociale netwerken 
beschikken om hen te ondersteunen bij hun digitaal gebruik.4

De lockdown tijdens de COVID-19-crisis heeft op een snelle en pijnlijke manier getoond 
welke specifieke groepen digitaal, en hierdoor ook sociaal, volledig afgesloten waren. 
Onder meer mensen in armoede, jongeren in de residentiële jeugdhulp, patiënten in 
psychiatrische instellingen, jongeren en volwassenen met een handicap in zorginstel-
lingen, bewoners van woonzorgcentra en nieuwkomers die een inburgeringsstraject 
volgen, zaten twee keer in lockdown. Het merendeel van deze instellingen beschikt 
niet over het nodige materiaal. Openbare computerlokalen in jeugd- en buurthuizen, bij 
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armoede verenigingen en in bibliotheken werden gesloten. Daarmee viel ook de toegang 
tot ondersteuning weg die mensen daar kunnen krijgen. 

Bij de aanloop naar ‘digitaal als het nieuwe normaal’ zien we dat de acties voor deze 
groepen grotendeels gericht zijn op het geven van toegang tot materiaal en internet. Tij-
dens de lockdown werden verschillende initiatieven genomen. Zo doorbrak consultancy-
bureau Deloitte de isolatie van bewoners van woonzorgcentra, patiënten in ziekenhuizen 
en mensen met een handicap in zorginstellingen door tablets te verspreiden via het Virtu-
al Hugs project. Dat werd financieel ondersteund door Vlaams minister van Binnenlands 
Bestuur Bart Somers (Open Vld) en Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). 
Telecomoperatoren boden klanten extra mobiel datavolume aan en zetten hun netwerk 
open voor leerlingen zonder internet thuis. Telenet verdeelde meer dan 35 000 inter-
netvouchers. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) lanceerde het Digital for 
Youth project met als doel 10 000 laptops te bezorgen aan scholieren zonder toestel. 
De Vlaamse regering trok hier 1 000 000 euro voor uit. Via de Vlaamse scholen wer-
den ondertussen meer dan 12 500 computers uitgedeeld. Brussels minister Sven Gatz 
(Open Vld) deed een gelijkaardig project in de hoofdstad. Voor jeugdhulp en het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap werd 633 000 euro vrijgemaakt voor de 
aankoop van materiaal. Bij het Agentschap Inburgering en Integratie werd geïnvesteerd 
in de aankoop van 1 000 Chromebooks. Heel wat lokale besturen, burgerinitiatieven en 
middenveldorganisaties volgden deze trend en zetten in op de verspreiding van tablets 
en laptops aan kwetsbare groepen.

Dit zijn één voor één waardevolle projecten die op korte termijn tegemoetkomen aan de 
noden van het onderwijs of specifieke doelgroepen. Maar er blijven nog een hele resem 
andere kwetsbare groepen in de kou staan. De huidige initiatieven hebben sterk ingezet 
op geïnstitutionaliseerde en makkelijk af te bakenen doelgroepen. Alleenstaande men-
sen in armoede bijvoorbeeld, hebben geen recht op het gratis internetaanbod van de 
telecomoperatoren. Jongeren in begeleid wonen, leerlingen in Onthaalonderwijs voor 
Anderstalige Kinderen (OKAN), mensen in asielcentra, jongeren zonder materiaal aan 
de universiteit en hogescholen, werden nog niet bediend. Ook in het onderwijs is het 
duidelijk dat de vraag het aanbod overstijgt. Wat in percentage laag lijkt – 11 % van de 
Vlamingen heeft geen internet thuis – blijkt in absolute cijfers een enorme groep van 
enkele honderdduizenden te zijn. 

Bovendien volstaat het niet om mensen enkel toegang te geven tot een digitaal toestel 
en het internet. Ondersteuning en begeleiding is even cruciaal om ervoor te zorgen dat 
het verspreidde materiaal op lange termijn ook effectief wordt gebruikt. Zeker voor de 
groepen zonder digitale basisvaardigheden. 

Tijdens de COVID-19-crisis werd op initiatief van beide auteurs, Ilse Mariën en Leo Van 
Audenhove, de Taskforce e-Inclusie opgericht.5 De Taskforce is een samenwerkings-
verband van lokale besturen, publieke instellingen en middenveldorganisaties die al 
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jarenlang werken aan het digitaal insluiten van kwetsbare groepen. COVID-19 heeft de 
problematiek van digitale inclusie sterk op de maatschappelijke en politieke agenda ge-
plaatst. Dat is goed en noodzakelijk. Het risico is echter dat initiatieven, inspanningen 
én beleid op een ongecoördineerde manier verlopen. De idee achter de Taskforce is om 
op basis van de bestaande capaciteit en kennis acties te stimuleren en initiatieven te 
coördineren. Daarnaast wenst de Taskforce een brugfunctie te spelen tussen politiek 
en het brede veld van e-inclusie actoren. Door initiatieven actief te monitoren en goede 
praktijken te delen, verzekert het een grotere impact. 

De Taskforce heeft als missie om de sociale isolatie van digitaal uitgesloten burgers, als 
gevolg van de COVID-19-crisis, tegen te gaan. Het wil dit realiseren door:

1. toegang tot digitale toestellen te versterken, 

2. digitale vaardigheden en skills te versterken, 

3. verschillende vormen van ondersteuning te ontwikkelen. 

Op het niveau van toegang is de Taskforce direct betrokken in de werken van de nieuwe 
initiatieven. Daarnaast identificeert het op basis van haar netwerk (1) die groepen die niet 
bediend worden, (2) de specifieke noden van deze groepen. Op die manier coördineert 
de Taskforce vraag en aanbod. Op dit moment worden openbare computerruimtes lang-
zaamaan terug geopend, rekening houdend met social distancing regels en ontsmet-
tingsprotocollen. Binnen de Taskforce is een werkgroep opgericht om goede praktijken 
te delen. Op het niveau van vaardigheden wordt ingezet op laagdrempelige online op-
leidingen gericht op mensen met digitale moeilijkheden. Mensen die vroeger fysiek een 
opleiding konden volgen worden o.a. naar de website van www.123digit.be geleid. Via 
de website www.e-inclusie.be en www.digidak.be wisselen organisaties hun ervaringen, 
programma’s, goede praktijken en bronnen onderling uit. Op het vlak van ondersteu-
ning zetten organisaties binnen de Taskforce sterk in op online en telefonische hulp. Ver-
schillende organisaties werken aan digibuddy netwerken waarbij vrijwilligers met goede 
digitale kennis anderen via telefoon of computer helpen. Daarnaast wordt ingezet op 
gedrukte en digitale handleidingen voor gebruikers én binnen de sector zelf. Een mooi 
voorbeeld zijn handleidingen voor do-it-yourself refurbishing – het gebruiksklaar maken 
van tweedehandscomputers – die kleinere organisaties zelf in staat stellen om gekregen 
computers terug gebruiksklaar te maken. 

Digitaal zal nog geruime tijd het nieuwe normaal zijn. Het is dan ook absoluut noodzake-
lijk om in te zetten op allerhande vormen van ondersteuning. Hoe langer het systeem van 
social distancing duurt, hoe groter de nood aan concrete oplossingen, zoals:

• het testen en verbeteren van de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de 
digitale diensten en platformen van federale, regionale en lokale overheden;

http://www.123digit.be
http://www.e-inclusie.be
http://www.digidak.be
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• het terug openstellen en coronaveilig maken van de bestaande openbare 
computerruimten;

• het realiseren van digitaal inclusieve buurten op lokaal niveau vanuit een doorge-
dreven samenwerking tussen lokale besturen, middenveld en welzijnsorganisaties;

• het meten en monitoren van de digitale vaardigheden van de Vlaamse bevolking; 

• het versterken en verbreden van het opleidingsaanbod in openbare computerruim-
ten, met een specifieke nadruk op digitale publieke diensten en platformen;

• het versterken en verbreden van het opleidingsaanbod in bedrijven, publieke instel-
lingen en overheidsorganisaties; 

• het opzetten en coördineren van een Vlaams netwerk van digibuddy’s om zoveel 
mogelijk niet-digitaal vaardige burgers te ondersteunen. 

Dit vergt investeringen in ondersteunende dienstverlening en in personeel die mensen 
actief kunnen helpen. Daarnaast moet er verder worden ingezet op de verdeling van lap-
tops, tablets en smartphones naar de groepen die buiten de huidige initiatieven vallen. 
Op lange termijn is er echter een structureel e-inclusiebeleid nodig dat de verschillen-
de bestuursniveaus, departementen en ministers overstijgt. De COVID-19-crisis maakt 
duidelijk dat digitalisering – en daarmee ook het risico op digitale uitsluiting – in iedere 
bevoegdheid vervat zit. Het is hoog tijd dat er zowel op Vlaams als federaal niveau een 
coherent beleid wordt gevoerd wat de digitale insluiting van kwetsbare groepen betreft. 
Daarbij is het cruciaal dat er aandacht gaat naar diegenen die vandaag worstelen met 
digitalisering.

Taskforce e-Inclusie 

De taskforce bestaat uit volgende instanties: imec-SMIT Vrije Universiteit Brussel, Me-
diawijs, UC Leuven-Limburg, Link in de Kabel, Digidak, iDrops, Federatie van Basisedu-
catie, Seniornet Vlaanderen, LINC vzw, Stad Kortrijk, VVSG, VOCVO, Digipolis Gent, We-
TechCare, Modem Thomas More, Saskia Van Uffelen-Digital Champion en Beego.

www.e-inclusie.be 

http://www.e-inclusie.be
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