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Rondetafel e-inclusie 

 

Op 22 januari 2019 bracht de SERV een aantal experten rond de tafel om samen na te denken 

over e-inclusie en e-inclusief beleid. 

De rondetafel maakt deel uit van een breder traject binnen 

de SERV over de gevolgen van de digitalisering en 

robotisering op de Vlaamse economie en arbeidsmarkt. In 

dat kader publiceerde de SERV in 2018 een omvattende 

visienota1 en  een reeks aanbevelingen en acties2. In de 

visienota en de bijhorende beleidsaanbevelingen vraagt 

de SERV aan de Vlaamse beleidsmakers onder andere 

om een volwaardig e-inclusiebeleid te ontwikkelen en 

maatregelen te nemen om voor alle burgers en 

ondernemers de digitale toegang in de praktijk te realiseren. De SERV stelde immers vast dat er 

op het terrein al heel wat werk verricht wordt, maar tegelijk ook dat er op al die vlakken ook nog 

heel wat werk te verrichten valt vooraleer we van een e-inclusieve dienstverlening, - beleid en - 

samenleving kunnen spreken. 

De digitale publieke dienstverlening moet daarom 

coherent en duidelijk zijn voor burgers en bedrijven, 

ongeacht het beleidsniveau of -domein, en ze moet 

rekening houden met mensen die minder digitaal geletterd 

zijn. Tegelijk moet er ook blijvend gewerkt worden aan 

digitale geletterdheid van diezelfde burgers.  

Met de verhalen en inzichten van deze rondetafel gaat de 

SERV verder aan de slag. Via overleg zullen de sociale 

partners een set van concrete en coherente 

aanbevelingen formuleren voor de nieuwe Vlaamse 

beleidsmakers om tot een volwaardige e-inclusieve visie en beleid te komen.   

In dit verslag laten we de experts aan het woord. 

                                                 
1  http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20180117_digitalisering_ADV.pdf  

2  http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-
%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf 

‘In elk domein van het leven 

wordt digitalisering belangrijker. 

Daarom moeten we fors inzetten 

op e-inclusie. De aan- of 

afwezigheid van kennis van 

digitale media wordt een nieuwe 

breuklijn.’ 

‘Als we nu niet proactief werk 

maken van e-inclusieve digitale 

dienstverlening worden we 

binnen enkele jaren 

geconfronteerd met een 

ondergraving van sociale rechten, 

en niet alleen bij mensen in 

armoede’ 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20180117_digitalisering_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20180117_digitalisering_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20180117_digitalisering_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20180117_digitalisering_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20180703%20Digitalisering%20-%20aanbevelingen%20en%20acties.pdf
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1 De verschillende lagen van e-inclusie  

De experten aan tafel zijn het erover eens dat er niet één definitie van e-inclusie bestaat, maar 

dat het nodig is om e-inclusie te benaderen vanuit verschillende invalshoeken.  Een e-inclusie 

in laagjes dus. Om over e-inclusie te spreken moeten al die verschillende ‘lagen’ gerealiseerd 

worden. 

 Toegang tot de technologie: toegang tot de nodige toestellen, software en dataverbinding 

 Toegang tot informatie: de nodige informatie zoeken en vinden en zich er toegang tot 

verschaffen.  

 Knoppenkennis: vaardigheid om de toestellen en de software of apps te gebruiken  

 Data-geletterdheid: vaardigheid om gericht om te gaan met informatie en online-instrumenten.  

 Volwaardige alternatieven voor het digitale aanbod: voor de digitale drenkelingen zijn er 

volwaardige alternatieven nodig én een aanbod om toegang te krijgen én om bij te leren.  

Datageletterdheid wordt door de experts benoemd als een onderschat probleem, en zeker niet 

alleen bij kwetsbare doelgroepen. Onderzoek kon bijvoorbeeld vaststellen dat de digitale 

communicatie van de lokale overheden het minst gekend is en gebruikt wordt bij de twintigers. 

Ze weten niet dat dit bestaat en weten niet zo goed hoe daarmee om te gaan, vaak hebben ze er 

meer vertrouwen in om naar gemeentehuis te gaan. 

Specifieke doelgroepen vragen een specifieke aanpak … of toch niet helemaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Digitale media en toepassingen 

ontwikkelen enorm snel. En die 

continue verandering zorgt voor 

stress, veel stress. Knoppenkennis 

is zeer belangrijk en de snelle 

evolutie van de toepassingen is 

rampzalig voor kwetsbare groepen. 

Het is daarom zinvol om kwetsbare 

groepen en digitaal minder sterke 

profielen te betrekken bij de 

ontwikkeling van deze digitale 

diensten en toepassingen. “ 

 

“Het is een uitdaging om diensten voor iedereen toegankelijk te houden, zeker ook voor 

anderstaligen en laaggeletterden. Bepaalde diensten zijn in de praktijk enkel nog digitaal 

toegankelijk, zonder dat er altijd voldoende alternatieven aangeboden worden. Die 

alternatieven zijn moeten zowel digitaal (bv. ondersteuning in webpunten voor het gebruiken 

van digitale toepassingen) als niet-digitaal (gratis telefoonnummer, loket, …). “ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jq4E4gx6f0
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Een sleutelcompetentie voor de toekomst is voor Ilse Mariën (SMIT) de digitale fluïditeit. 

Daarmee wordt er verwezen naar de vaardigheid om tussen verschillende digitale media te 

kunnen overschakelen. Het gaat niet meer enkel over de toegang tot tool, maar vooral over de 

toegang tot dienst. Het gaat ook niet meer over één type dienst, maar het is verweven geraakt in 

elk mogelijk levensdomein van mensen. Daarom ontstaat het risico dat, als de toegang tot een 

dienst voor bepaalde groep moeilijk is, sociale basisrechten (zoals bijvoorbeeld werk of 

huisvesting) ondergraven worden. Daarom moeten we  inzetten op het inclusief maken van 

dienstverlening.  

De breuklijn tussen digitaal mee zijn en digitaal achterblijven valt niet per definitie samen met de 

klassieke breuklijnen rond inkomen, scholing of leeftijd. Als het gaat om e-inclusie lopen heel wat 

lijnen door elkaar. Het gaat dus niet alleen om mensen in armoede, maar breder worden er ook 

“Bij kwetsbare groepen merken we 

binnen Samenlevingsopbouw de angst 

op om deze nieuwe digitale kanalen te 

gebruiken. Dit is sterk aanwezig bij heel 

wat mensen en daar moet dan ook op 

worden ingezet:  vertrouwen opbouwen 

bij mensen om deze digitale middelen en 

toepassingen te gebruiken. Daar is 

laagdrempelige vorming op maat voor 

nodig.” 

“Bij de kwetsbare kinderen en jongeren 

die we bij Link in de Kabel over de vloer 

krijgen, is er niet zozeer een vrees om 

met digitale toepassingen aan de slag te 

gaan. Bij deze groep staat werken aan e-

inclusie voor het weerbaar maken bij de 

omgang met digitale media. De harde 

vaardigheden, knoppenkennis, lukken 

meestal wel bij deze jongeren. De zachte 

vaardigheden, zoals mediawijsheid en 

inzicht in digitale gevaren, zijn bij hen de 

grote uitdaging. Meer inzetten op inzicht 

en weerbaarheid ten aanzien van de 

digitalisering is sterk nodig. Door hen 

digitaal meer weerbaar te maken wordt er 

ook een brug geslagen naar sociale 

inclusie op andere vlakken.” 

 

 

“15% van de bevolking heeft een of andere 

beperking. Het is een brede en zeer diverse 

groep, die zeker niet altijd samenvalt met de 

klassieke kwetsbare groepen. Je vindt hen 

terug in alle lagen van de samenleving.  

Technologie en digitale toepassingen 

geven veel nieuwe mogelijkheden aan deze 

doelgroep. De digitalisering is voor hen 

vaak een positief verhaal. Daarom is er 

binnen deze doelgroep veel motivatie om 

digitaal helemaal mee te zijn. Als je de 

technologie beheerst, krijg je als persoon 

met handicap meer zelfstandigheid. Als je 

in rolstoel belandt of slecht hoort, is naar het 

loket gaan niet meer zo handig. Voor deze 

groepen is de digitalisering van de 

dienstverlening een nieuwe kans. De 

ontwikkelaars van apps of andere 

toepassingen moeten echter wel met aantal 

zaken rekening houden. Alleen op die 

manier heeft ze ook een meerwaarde voor 

de doelgroep, dat is waar Anysurfer zich 

voor inzet. Apps hebben nog vaak 

technische beperkingen om gebruikt te 

kunnen met bv. een brailleleesregel. Ook 

voor deze doelgroepen is betrokkenheid bij 

de ontwikkeling belangrijk.”  
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problemen gezien in de midden- en hogere klasse. Ook daar zien we mensen die het niet willen 

of niet kunnen, het is een probleem dat armoede overstijgt.  

Daarom werden er digitale mediaprofielen opgesteld die hier meer inzicht in brengen.  

 
https://mediawijs.be/onderzoeken/8-profielen-digitale-ongelijkheden  

Het is voor de onderzoekers van IMEC belangrijk dat er ingezet wordt op het proactief uitwerken 

van een inclusieve dienstverlening. Ze stellen daartoe verschillende trajecten voor:  

 Ontwikkelen van inclusieve Persona: Dit zijn kaarten van karakteristieken van een individu 

die meegenomen worden in het uitwerken van de dienstverlening. Daarmee  kan  men 

nagaan of mensen met al die verschillende karakteristieken mee (kunnen) zijn in het digitale 

verhaal. 

 Koppelen aan bewustwording van expliciete keuzes:  In het designproces moet men zich 

ervan bewust worden welke groepen je niet mee hebt in de uitgewerkte dienstverlening en 

hoe je dat kan aanpakken. Hiermee kan transparantie geboden worden over het in- en 

uitsluiten van bepaalde groepen voor een specifiek product. 

 Werken met een E-inclusief panel van gebruikers: Nu ligt de focus nog vaak op de 

‘gemakkelijke’ gebruikers die al gemotiveerd zijn. Dit panel moet men veel ruimer maken, bv. 

ook niet-gebruikers mee opnemen in dit panel. Dit wordt al volop uitgewerkt o.a. in 

samenwerking met Netwerk tegen Armoede.  Als men dit niet doet krijgen we door 

digitaliseringspush nieuwe vormen van uitsluiting. Er moet dus voor gezorgd worden dat niet 

alleen digitaal krachtigsten voordeel (kunnen) halen uit nieuwe digitale dienstverlening. 

https://mediawijs.be/onderzoeken/8-profielen-digitale-ongelijkheden
https://mediawijs.be/onderzoeken/8-profielen-digitale-ongelijkheden
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 Competenties ontwikkelen: Vanuit Vlaanderen wordt hier veel te weinig op ingezet. Het 

inzetten op digitale fluïditeit is cruciaal. Men moet kunnen overschakelen tussen 

verschillende vormen in plaats van heel toolgericht te werken (bv. leren werken met WORD 

of EXCEL). Dit is een onderliggende basiscompetentie die zorgt voor meer autonomie. 

 Datageletterdheid wordt de sleutel: je moet weten wie data heeft, wat anderen met jouw data 

doen om jouw gedrag te sturen, … Datageletterdheid wordt de nieuwe breuklijn, zowel in het 

privéleven als op het werk, de beleidsvorming, enz. 

De onderzoekers van SMIT, Ilse Mariën en Chantal Wauters, analyseerden in het kader van het 

IDEALiC-project3 de beleidsdocumenten voor verschillende beleidsdomeinen van de federale en 

regionale overheden. Ze bekijken in welke mate er op dit moment bij de overheid met digitalisering 

en e-inclusie wordt omgesprongen. In de praktijk bekeken ze 

hoe in de beleidsdocumenten verwezen wordt naar 

digitalisering en e-inclusie, welke definities gebruikt worden, 

hoe digitalisering wordt gemotiveerd, enz.  

De onderzoekers stelden (tussentijds) vast dat de concepten van digitalisering en e-inclusie in de 

beleidsdocumenten van de huidige legislatuur nog overwegend vanuit een beperkte invalshoek 

gedefinieerd worden.  ICT wordt door de overheid vooral ingezet voor digitale dienstverlening 

naar burger toe, voor de digitalisering van interne overheidsprocessen (o.a. papierloze 

administratie) en voor innovatie en economische vooruitgang. E-inclusie wordt vooral vermeld in 

de context van armoede of participatie aan de samenleving. Ze merken op dat de concepten als 

digitale kloof en e-inclusie vaak door elkaar gebruikt worden en zonder ze duidelijk te definiëren. 

De onderzoekers merken vanuit de analyse op dat er tussen de beleidsniveau’s (federaal- 

regionaal) en tussen de beleidsdomeinen weinig afstemming te vinden is. Ook merken ze 

geografische verschillen op.  

Na dit eerste luik zullen de onderzoekers ook nog via een survey werken aan een actorenmapping  

(welke doelgroepen, werking, aanbod en uitdagingen). Later volgen er ook nog participatieve 

workshops. Tegen het einde van 2019 worden er volledige aanbevelingen verwacht.  

2 Leren uit praktijkvoorbeelden  

Peter Parmentier  

De afdeling school- en studietoelagen heeft al een vrij 

lange historiek met digitalisering van de dienstverlening. 

In 2006-2007 werd de eerste keer gestart met digitaal 

aanvraagformulier. Dat werd  met vallen en opstaan 

verder ontwikkeld en aangepast. De automatische 

toekenning van rechten is er zo ook stapsgewijs 

ingekomen. Het lijkt een eenvoudige oefening, maar in de realiteit blijkt alles toch net iets 

complexer te zijn. We kunnen daar als bijvoorbeeld  het koppelen van authentieke bronnen 

nemen. In Vlaanderen werd daar hard aan gewerkt via het MAGDA-platform. Vandaag is de 

afdeling school- en studietoelagen niet expliciet bezig met e-inclusie op zich, en ligt de focus  

                                                 
3  https://www.idealic.be/  en  www.inclusiondigitaleinclusie.be  

https://www.idealic.be/
https://www.idealic.be/
http://www.inclusiondigitaleinclusie.be/
http://www.inclusiondigitaleinclusie.be/
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vooral op het organiseren van een goede dienstverlening. De doelstelling daarbij is om toegang 

tot onderwijs zo maximaal en gemakkelijk mogelijk te maken door je klanten zo goed mogelijk te 

kennen, bv. welke drempels ervaren ze, welk taalgebruik is nodig, ... ‘En cours de route’, merk je 

dan op dat je niet iedereen mee hebt. Als organisatie moet je dan wendbaar zijn en daarop 

inspelen. Daarom wordt er nu ingezet op digitale vereenvoudiging. Vanaf dit jaar worden bij de 

aanvraag al de nodige beschikbare bijlagen bijgevoegd en dan kunnen de aanvragers aanduiden 

of het al dan niet klopt. In het verleden moesten de aanvragers alle informatie zelf opvragen en  

bijvoegen. Er is ook een duidelijk bewustzijn dat er partners nodig zijn om die toegang tot de 

dienstverlening te maximaliseren, zoals scholen, OCMW’s, CAW’s, steden en gemeenten en 

vakbonden. 

De verhouding tussen papieren en digitale aanvragen ligt ongeveer op 50/50. Ook nu de digitale 

opstart van een dossier gemakkelijker is geworden, verandert er niet zoveel in die verhouding. 

Daarom werd aan de gezinnen de vraag gesteld in welke mate het gebruik van de e-ID een 

drempel is. Slechts 54% van de bevraagden vond dit geen probleem. Daarom blijft het een must 

om in alternatieve kanalen te blijven investeren. De ambitie op langere termijn is om 100% digitaal 

te gaan werken, want dat werkt sneller en efficiënter. Dat betekent dat je de rest van je 

administratieve capaciteit kan inzetten op complexe papieren dossiers en op alternatieven. 

Belangrijk voor de kwaliteit van digitale dienstverlening is de kwaliteit van de gebruikte (digitale) 

bronnen, bijvoorbeeld wat betreft gegevens over inkomen, woonplaats of gezinssamenstelling. 

De kwaliteit van die data moet goed zijn en is bepalend voor hoe ver je kan gaan in de 

dienstverlening. Een aantal van die bronnen zijn niet ontworpen met het oog op onderzoek naar 

recht op studiefinanciering. De bronnen moeten dan vertaald worden naar een administratieve 

logica voor de toekenning van de studiefinanciering en dat vormt toch een beperking. 

Bram Lievrouw (VDAB) 

VDAB startte in september 2018 met een nieuwe 

contactstrategie. Doel is om maatwerk en persoonlijke 

dienstverlening aan te bieden aan 180.000 werkzoekenden op 

arbeidsmarkt, op een spectrum van een paar kleine 

ondersteuningen tot een heel intensieve begeleiding. Door 

meer in te zetten op digitale dienstverlening moet er meer op 

maat gewerkt kunnen worden voor hen die het nodig hebben.  

Bij die nieuwe contactstrategie wordt de kaart van Digital First 

getrokken. In een eerste beweging probeert men klanten 

digitaal verder te helpen op een klantvriendelijke manier. Zo 

wordt er ingezet op een on-line diensten en een chatfunctie 

waarbij de werkzoekenden just-in-time een antwoord kunnen 

krijgen op hun vragen. Op het moment dat mensen op internet 

zitten, als ze persoonlijke vragen hebben, moeten ze onmiddellijk kunnen worden bijgestaan. Zo 

kan de digitalisering de dienstverlening verbeteren. 

Binnen de organisatie zelf zorgt deze nieuwe contactstrategie voor verschuivingen : een groter 

call-center, bemiddelaars in het call-center, heropleiden van bemiddelaars rond de nieuwe 

interactievormen met de klanten, enz. Door de nieuwe contactstrategie zal en pro-actiever 

gewerkt kunnen worden, en niet meer enkel reactief. Door kaart te trekken van digitale en 
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telefonische contacten, verwacht VDAB veel sneller de afstand van klanten tot de arbeidsmarkt 

in kaart te kunnen brengen en korter op de bal te spelen. 

De persoonlijke face-to-face dienstverlening wordt voorbehouden voor die werkzoekenden die 

niet op een andere manier geholpen kunnen worden. 

Joke Van Dyck 

Antwerpen was pionier in het digitaliseren van 

de stedelijke dienstverlening. Op een vrij radicale 

manier werd er een ‘e-loket’ ingesteld die de 

persoonlijke dienstverlening aan de fysieke 

loketten  vervangt.  Deze keuze heeft in de 

praktijk veel gevolgen gehad en helaas heel wat 

negatieve ervaringen opgeleverd. Organisaties 

dicht bij de burgers, zoals de Huizen van het Kind 

of initiatieven van Samenlevingsopbouw, werden 

overstelpt met vragen over het genereren van formulieren. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor 

de  webpunten. Daar kunnen mensen met ondersteuning de pc kunnen leren gebruiken. Ook 

deze webpunten werden overstelpt met vragen rond het e-loket. De ervaring leert dat mensen 

echter geen vaardigheden oppikken op het moment dat ze dringend een bepaalde dienst of 

formulier nodig hebben. Werken aan vaardigheden moet gebeuren op een stressvrij moment. 

Om deze stroom van vragen op te vangen, werden er zelfloketten opgesteld bij het onthaal van 

de stedelijke diensten. Daar kan men zelf de nodige documenten aanmaken of aanvragen. In 

theorie is er hierbij ook de ondersteuning van een ambtenaar voorzien. 

Ook de ervaringen met het A-profiel zijn niet altijd positief. Dit wordt door veel gebruikers als 

ingewikkeld ervaren. 

Ondertussen werkt men al een hele tijd aan een website Antwerpen 2.0 en aan alternatieven voor 

het inloggen met het A-profiel, die tegemoet moeten komen aan de verzuchtingen van de 

gebruikers en die ook rekening houden met nieuwe ontwikkeling op het vlak van digitale 

dienstverlening en aanmelden (bv. Itsme). 

Belangrijk om op te merken is dat het Antwerpse e-inclusiebeleid is ondergebracht onder de 

vleugels van sociaal beleid en niet bij ICT of dienstverlening. In de praktijk houdt dit in dat de 

dienst e-inclusie de problemen enkel aan de betrokken diensten kan signaleren. 

Ann Andries / Geert Van Robaeys: 

De stad Kortrijk heeft de afgelopen 6 jaar sterk ingezet op 

digitalisering van de dienstverlening en op e-inclusie (zoveel mogelijk 

burgers daarin meekrijgen) volgens het principe ‘click-call-face-home’ 

principe. Daarmee wordt niet alleen voorzien in een ‘koude’ kant van 

de dienstverlening (vergunningen en attesten) maar ook in een 

warme, ondersteunende zijde. 

De eerste invalshoek was het ontwikkelen van een nieuwe dienstverlening. Zo had Kortrijk al het 

(gratis) 1777 telefoonnummer dat men kon bellen met vragen. Dit 1777-nummer was goed 

gekend, maar wordt voor de nieuwe dienstverlening nu ook ingezet om de burgers te helpen met 

de digitale dienstverlening : men begeleidt de burgers met de nodige vragen om stapsgewijs zelf 
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het formulier of de dienst digitaal aan te vragen. Er staan ook overal PC’s. De loketbedienden 

sporen de burgers aan om die te gebruiken en helpen hen bij het gebruik.  

Een tweede invalshoek was het meekrijgen van de inwoners, met een focus op kwetsbare 

groepen. Er moet dus ook ingezet worden op vorming om mensen digitaal vaardig maken. Zo 

werd bijvoorbeeld voor het digitaal stemmen een roadshow opgezet, o.a. op de wekelijkse markt, 

om aan de burgers uit te leggen hoe dat in z’n werk gaat. Burgers gingen na verloop van tijd ook 

elkaar helpen.  

De digitale dienstverlening zit nu met de integratie van de stadsdiensten en 

het OCMW op een kantelmoment: 850 producten van de stad moeten 

digitaal gemaakt worden. Bij iedere dienst of product moet de vraag gesteld 

worden of het digitaal moet georganiseerd worden. Het is daar zeker een 

uitdaging om de dienstverlening te verbeteren door bijvoorbeeld  linken 

leggen. Als mensen een huis zoeken, welke diensten hebben ze dan nodig, 

welke vragen hebben ze? Bv. waar is de crèche of lagere school, waar kan 

de auto gepareerd worden, … Dit moet de stad als dienst kunnen 

aanbieden als mensen een huis kopen in Kortrijk. 

Ook de interne organisatie van de stad heeft nood aan aanpassingen: de 

medewerkers van de stad moeten ook de burger-zijde van dienstverlening 

kennen en burgers kunnen begeleiden bij het gebruik van de digitale 

dienstverlening.  

De stad Kortrijk ontwikkelt een e-inclusietoets: wat is onze dienstverlening ? Wat houdt het in ? 

En hoe maken we het toegankelijk voor iedereen? Daarvoor moeten alle processen bekeken 

worden, analyses over wie ermee bereikt moet worden en hoe dat gerealiseerd kan worden, hoe 

de communicatie erover gevoerd moet worden. Er wordt daar ook gekeken naar wat andere 

steden en gemeenten al hebben gedaan en wat hun ervaringen zijn. 

Als men burgers wil informeren is de ervaring alleszins dat algemene infosessies niet werken, net 

zo min al het voorzien van pc’s met begeleiding. Als stad hebben ze wel goede ervaringen met 

‘brugfiguren’ en trajectbegeleiders. Die worden wel aangesproken. Ook de medewerkers van de 

stad met een publieksfunctie moeten vragen kunnen beantwoorden over de (digitale) 

basisdienstverlening van de stad.  

Om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt om mee te zijn, heeft men ook goede ervaringen 

met opleidingen op maat. Daarvoor wordt dan samengewerkt met andere organisaties. Voor wie 

thuis geen toegang heeft tot het internet is het belangrijk dat men hen voorziet in een toestel en 

een internettoegang, bijvoorbeeld via digipunten of thuis (bv gratis WIFI).  

Belangrijk is om bij alle diensten een kwaliteitscheck uit te voeren : als je wil dat je burgers de 

digitale diensten gebruiken, moet je er voor zorgen dat ze goed werken. Je mag de burgers daar 

niet in ontgoochelen, want dan haken ze af.   

3 Bouwstenen van een e-inclusief beleid 

Uit de toegelichte voorbeelden krijgen we alvast een divers beeld over digitale dienstverlening in 

de praktijk, de trajecten die er gelopen werden bij het ontwikkelen ervan en de inspanningen die 
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geleverd werden om e-inclusief te werken. We focusten samen met de experts aan tafel op de 

bouwstenen van een e-inclusief beleid en dienstverlening. 

Ilse Mariën (SMIT) haalt daarover het voorbeeld van de stad Gent aan.  De stad Gent heeft met 

het digitaal talent-programma een visie en programma ontwikkeld dat gericht is op het heden 

maar ook op toekomst, en gericht is op zowel interne als extern digitaliseringsprocessen. Voor 

de  partnerschappen die binnen het digitaal talent-programma zijn aangegaan op alle 

beleidsdomeinen geldt dit als het referentiekader voor de ontwikkeling van een e-inclusief digitaal 

beleid. Het is belangrijk om een e-inclusietoets te ontwikkelen en toe te passen: welke 

dienstverlening willen we aanbieden, wie heeft er toegang en wie betrekken we om er voor te 

zorgen dat we wie uit de boot valt toch meekrijgen in ons verhaal ? 

Als belangrijke sleutels voor het slagen van het digitaal talent-programma worden ook nog het 

volgende aangehaald: het samenbrengen van ICT en e-inclusie, een 

organisatieverantwoordelijke voor digitale toegankelijkheid in elk beleidsdomein, een interne 

trekker die zich dit toe-eigent en overleg gaat plegen met alle afdelingen en uiteraard ook blijvend 

inzetten op medewerkers en eindgebruikers. 

E-inclusie is zeker een verhaal waar blijvend aan gewerkt en bijgestuurd moet worden omdat het 

voortdurend èn bovendien ook snel evolueert. Om mee te blijven is het belangrijk om steeds 

(bij)scholing te blijven aanbieden, maar er moet ook gewerkt worden aan weerstanden zowel bij 

medewerkers als bij burgers.  

De aanpak van de stad Gent sluit alvast sterk aan bij de 

7 bouwblokken van een duurzaam e-inclusiebeleid die 

ontwikkeld werden door Mediawijs. Die zeven 

bouwblokken zijn : brede visie op e-inclusie, beleid op 

basis van partnerschappen, basisreflex bij innovatie- en 

digitaliseringsprocessen, bouwen op onderzoek, betaalbare en kwaliteitsvolle toegang, 

basiscompetenties verzekeren en bouwen aan ondersteuningsnetwerken.  

De experten aan tafel leverden voor deze 7 bouwblokken inspiratie aan. 

Brede visie op e-inclusie 

Vanuit VVSG vindt men het belangrijk dat er sterk ingezet wordt op een 

brede visie. Als vertrekpunt voor e-inclusief beleid wordt meermaals de 

aandacht voor sociale grondrechten aangehaald. Door in te zetten op de 

sociale grondrechten kan men armoede terugdringen. Dat is een 

bevoegdheid van de lokale besturen in het kader van het Lokaal Sociaal 

Beleid en het Geïntegreerd Breed Onthaal. Als lokale besturen de 

grondrechten van de burgers willen realiseren moet ze ervoor zorgen dat 

alle burgers toegang hebben tot hun dienstverlening en de rechten van 

burgers daarop realiseren. Bij een digitale dienstverlening moet er dan voor gezorgd worden dat 

die op alle aspecten e-inclusief is. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het principe van “Click-call-face-

home”: Wie niet via digitale weg aansluiting vindt, moet op een andere laagdrempelige manier 

bereikt worden. De toegang tot een dienst is daarbij de focus, en niet de toegang via een bepaalde 

toepassing. Data en technologie moeten ingezet worden als een hefboom, om de dienstverlening 

online te brengen. De aandacht voor digitale geletterdheid moet aangevuld worden met aandacht 

voor  de informatiehuishouding en menselijke kant ervan. 
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Andy De Meulenaere (Mediawijs) vult daarop aan dat in die brede visie ook gewerkt moet worden 

aan een competentiemodel rond digitale geletterdheid: wat moeten mensen kunnen ? E-inclusief 

beleid moet verder gaan dan drempels rond toegang en vaardigheden, maar moet ook werken 

mediawijsheid, motivatie om digitale media te gebruiken en weerstanden rond het gebruik van 

digitale media aanpakken. Niet iedereen is hetzelfde, denken we bijvoorbeeld aan de 

hoogopgeleide 50-jarigen die zijn bang om online te kopen of online te bankieren. Dat is niet 

direct de groep waar we aan denken bij digitale uitsluiting. 

In een competentiemodel rond digitale geletterdheid moet er meer gebeuren dan enkel nadenken 

over het verspreiden van informatie, men moet de burgers aanleren om met die formatie om te 

gaan.  Ze moeten knoppen kunnen bedienen, de weg kunnen vinden in het bedienen van 

toepassingen, de informatie kunnen organiseren en dingen kunnen produceren, kijken wat 

gevolgen zijn van bepaalde handelingen, het evalueren van die gevolgen en kijken wat er moet 

veranderen, jezelf verweren, zelf keuzes maken enz.  Dat is de competentiecluster van digitale 

mediagebruiker.  

Beleid op basis van partnerschappen  

Andy Demeulenaere (Mediawijs)  adviseert om als overheid of als organisatie, op welk niveau 

dan ook, de digitalisering en e-inclusie niet alleen te willen aan te pakken, maar om samen te 

werken met andere niveaus en andere beleidsdomeinen. Alleen zo kan er een bredere dynamiek 

ontstaan, kan er van elkaar geleerd worden en raken er zaken op elkaar afgestemd. Iedereen 

werkt samen vanuit de eigen sterkte en expertise. 

Digitale dienstverlening staat al 20 jaar op de agenda maar toch vinden we het amper terug in 

beleidsdocumenten. We vinden geen visie terug op de bovenlokale dienstverlening om dit meer 

in de lokale beleidsdocumenten te  krijgen. Ook daar zijn zeker impulsen nodig. 

Basisreflex bij innovatie- en digitaliseringsprocessen  

Men moet werk maken van een brede inbedding in het hele organisatie : er is een impact op visie 

en beleidsvorming, ICT, sociaal beleid, communicatie, … dat moet allemaal geïntegreerd en 

organisatie-breed aangepakt worden. 

Bij e-inclusie mag ook niet uit het oog 

worden verloren dat men slim moet 

communiceren met mix van diverse 

kanalen.  

E-inclusie mag men niet in de silo van 

sociaal beleid stoppen, zoals men dat 

in Antwerpen deed. Door het in de 

koker van sociaal beleid en wijkwerking 

te stoppen gaat men het individu te 

sterk culpabiliseren. 

Eric Goubin (Kortom en Thomas More) 

wijst daar op de 3 invalshoeken van 

inclusief communiceren die daarbij niet uit het oog mogen worden verloren: 

 Als burgers zelf informatie zoeken moeten ze die vlot kunnen vinden via kanalen die relevant, 

bevattelijk en toegankelijk zijn. Zo kan bv. een lokaal blad kan beter zijn dan website. 
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 Elke organisatie die actief burgers wil informeren (overheid wil burger 

actief bereiken met info) moet de communicatie laagdrempelig houden 

voor iedereen en afhankelijk van de specifiek doelgroep moet je extra 

kanalen voorzien bv. hoogbejaarden – gedrukte kanalen, kwetsbare 

jongeren – extra mondelingen kanalen 

 Conversatie of 2-richtingscommunicatie:  er is een mix van 

instrumenten nodig waar meldingen, feedback, … kunnen worden 

gedeeld. De klassieke vergadertechnieken werken bijvoorbeeld minder voor tieners en 

twintigers. Maar ook het omgekeerde geldt: voor een dialoog met senioren zijn digitale 

kanalen minder vanzelfsprekend. 

Een belangrijk principe hier dat Dany De Wulf (VVSG) aanhaalt is NOOZO (niet over ons zonder 

ons). Het is belangrijk om de risicoprofielen van in het begin bij het designproces te betrekken. 

Je kan hier ook nog een stapje verder gaan door hen ook te betrekken bij het uitwerken van de 

dienstverlening zelf, want digitale dienstverlening is niet per definitie inclusief. 

Bouwen op onderzoek  

Verschillende experten wijzen er op dat het belangrijk is om wat je doet, te onderbouwen via 

onderzoek. Je moet weten waarmee je bezig bent en de impact en resultaten van je 

dienstverleningen en andere inspanningen voldoende opvolgen.  Alleen zo kan je weten waarmee 

je bezig bent. 

Op het vlak van mediawijsheid is Vlaanderen een voorloper geworden in vergelijking met de rest 

van de wereld. We merken ten opzichte van andere landen dat we niet enkel focus hebben gelegd 

op een specifieke doelgroep maar veel breder zijn blijven werken, en daarom staan wij wel verder 

op het vlak van e-inclusie. Echter, als we dat onderzoek en expertise rond mediawijsheid niet 

verder verankeren in het beleid, gaan we die voorsprong kwijtspelen. Er rest ons nog een groot 

terrein om verder te onderzoeken. 

Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang  

Nog steeds heeft 10% van de gezinnen geen PC in huis, nog steeds zijn er groepen die enkel in 

de bib toegang hebben tot het internet. 

Hier loont het om op e-inclusie in te zetten door het ook in te bedden in sociaal beleid, bv via het 

inzetten op inclusieve wijken met straathoekwerkers om de mensen met heel veel drempels op 

alle levensdomeinen te bereiken.  

Hier geldt een pleidooi om in zorg en ondersteuning te voorzien. Heel wat lokale dienstencentra 

werken samen met ‘digidak’4 om te werken aan de 

vaardigheden van de inwoners.  

Ook digitale platformen zoals Hoplr zetten hier op in. 

Digitale platformen zijn één van de manieren om te 

werken aan digitale cohesie. De mensen in het 

netwerk kunnen ook weer anderen makkelijker 

meekrijgen, bv. met skypen.  

                                                 
4  http://www.digidak.be/  

http://www.digidak.be/
http://www.digidak.be/
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Basiscompetenties verzekeren  

Op het vlak van mediawijsheid is Vlaanderen een voorloper geworden de afgelopen jaren. In 

vergelijking met andere landen werd voor mediawijsheid minder exclusief de nadruk gelegd naar 

kinderen en onderwijs toe.  Toch zijn er nog minstens enkele sectoren waar er nog veel marge is 

om vooruitgang te boeken. Ten eerste voor de personen met een handicap en binnen 

jongerenwelzijn. Deze klanten moeten zeker nog versterkt worden op het vlak van weerbaarheid. 

Ten tweede liggen er nog uitdagingen op voor een zeer brede groep volwassenen. Zo kunnen 

ouders kunnen bijvoorbeeld bereikt worden via de onderwijsinstelling van hun kinderen. Ok 

werkenden moeten niet alleen functioneel op de digitale trein gezet worden (knoppenkennis) 

maar ook voor hen moet er ingezet worden op mediawijsheid, brede digitale geletterdheid en e-

inclusie. 

De dienstverleners van de overheden zelf moeten helemaal mee zijn en ook de 

basiscompetenties voldoende beheersen. Ze moeten ze zelfs in die mate beheersen dat ze er 

ook de burgers kunnen helpen. Dat is volgens Geert van Robaeys (Stad Kortrijk) een grote 

uitdaging voor organisaties. Er waren vroeger bij de stadsdiensten mensen die aangeworven 

werden om schuimwijn uit te schenken bij trouwerijen, en nu moeten zij ook digitaal vaardig 

worden. Dat is niet evident. Dat gaat via opleidingen en via train-de-trainer trajecten. Bij 

uitbreiding gaat het ook niet meer enkel over digitaal vaardig worden, maar ook over digitaal 

weerbaar worden. Daarover lopen in Kortrijk nu gesprekken met de nieuwe HR- en IT-managers. 

Medewerkers die toch niet meer mee kunnen, ondanks alle inspanningen, kan men niet zomaar 

laten afvloeien, maar worden dan georiënteerd naar ander projecten. De stad ervaart alleszins 

dat de druk op de medewerkers nu op een hoogtepunt komt te zitten. 

Een van de punten waar bij medewerkers aan gewerkt moet worden, is dat ze de digitale reflex 

aanleren om in te schatten of de burgers die hulp vragen digitaal mee zijn. In het begin wordt er 

telkens de vraag gesteld of de burger met internet kan werken, of hij bepaalde tools ter 

beschikking heeft of niet. We moeten daarvoor naar de dienstverlening kijken zoals naar het 

kiezen een broek, soms wil je in winkel gerust gelaten worden en soms wil je een broek op maat 

met goede begeleiding. Dat is de vermenselijking van digitale dienstverlening, daar zou meer op 

mogen worden ingezet. Dat zorgt voor een drempelverlagende voordeur. 

Bouwen aan ondersteuningsnetwerken 

Een organisatie als VVSG kan een belangrijke ondersteunende rol spelen. Zij bieden geen 

klassieke vormingen aan de lokale besturen aan maar lokale besturen kunnen hen wel vragen 

stellen. Dat is een vorm van dienstverlening van VVSG aan de lokale besturen. Door ervaringen 

te bundelen ontstaat een vorm van netwerking die ingezet kan worden voor de lokale besturen, 

bv. over welke bouwblokken die federaal of Vlaamse voorzien worden voor digitale 

dienstverlening interessant zijn om te gebruiken, welke aanvullende kanalen ingezet kunnen 

worden, hoe men dat kan implementeren, … 

Een interessante piste is ook een convenant voorzien waar lokale besturen beroep op kunnen 
doen om in te zetten op digitale vaardigheden van eigen medewerkers.  

Er wordt hier ook bv. verwezen naar een wettelijke verplichting om websites toegankelijk maken. 

De centrale overheid zou hier een helpdesk moeten voorzien voor de andere overheden om hen 

te helpen. Hiervoor moet samen gezeten worden met het departement kanselarij en bestuur.  
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4 Rol van de Vlaamse overheid 

Als laatste buigen de experten aan tafel zich over de vraag wat de taak van de Vlaamse overheid 

kan of moet zijn bij het streven naar een e-inclusief beleid. 

E-inclusieve beleidsverantwoordelijken met een brede visie 

Ilse Mariën (SMIT) meent dat men druk moet blijven zetten op de overheid: het radicaal digitaal 

verhaal was een papieren verhaal, zonder veel toekomstvisie, en zonder dat er werd ingezet op 

het inclusieverhaal. Dat moet anders.  

Chantal Wauters (SMIT) vult hierbij aan dat het voor de beleidsmakers de uitdaging moet zijn in 

om e-inclusie meer concretiseren en het vooral ook ruimer te benaderen dan enkel werken aan 

toegang en vaardigheden. Daar blijft het nu toch nog vaak toe beperkt. 

Eric Goubin (Kortom en Thomas More) beaamt dit en stelt dat Vlaanderen nood heeft aan e-

inclusieve beleidsmakers. In de afgelopen jaren hebben we een aantal beslissingen gezien zoals 

in Antwerpen de schrapping van het tijdschrift ‘de Antwerpenaar’ of bij het departement Onderwijs 

het vervangen van het tijdschrift Klasse. Die beslissingen hadden een grote impact op het bereik 

van bepaalde doelgroepen en waar men 

met het digitale alternatief nooit dezelfde 

resultaten heeft geboekt.  

Daartoe moeten beleidsmakers 

gesensibiliseerd worden om hen van 

een aantal mythes af te helpen. Enkele 

van die mythes zijn bijvoorbeeld het idee 

dat bijna iedereen internet gebruikt en 

dus via die weg te bereiken is, dat 

sociale media goed zijn om de jeugd te 

bereiken, dat allochtonen in een digitale 

kloof zitten en niet met internet overweg 

kunnen of dat wie digitaal niet mee is 

geholpen is met gedrukte media.  

De beleidsverantwoordelijken kunnen hun blik op e-inclusie wijzigen o.a. door te luisteren naar 

verschillende doelgroepen: jongeren, migranten, ouderen en personen met een handicap maar 

ook burgers met verschillende digitale profielen (van digital natives tot digitale drenkelingen). Ze 

moeten betrokken worden bij de uitwerking van e-inclusief beleid enerzijds en e-inclusieve digitale 

dienstverlening anderzijds. Het doel moet zijn om voor iedereen de drempels zo laag mogelijk te 

houden.   

Nood aan coördinatie 

Andy Demeulenaere (mediawijs) stelt dat een e-inclusiebeleid an sich niet voldoende is, het moet 

ook voldoende gecoördineerd worden. 

Danny De Wulf (VVSG) sluit hier bij aan met een vraag naar een sterk horizontaal sociaal e-

inclusiebeleid, dat ingaat tegen de huidige verkokering. Het was in de aflopende legislatuur een 

bewuste keuze van de minister om op het vlak van Radicaal Digitaal geen coördinerend minister 
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te zijn. Voor de komende legislatuur moet die coördinatie er wel zijn en moet dit ook weerspiegeld 

worden in de beleidsnota’s. 

De Vlaamse Overheid heeft voor Erik Goubin (Kortom en Thomas More) al een goed instrument 

in handen: het bestuursdecreet. Daarin is bijvoorbeeld een uitgebreid hoofdstuk opgenomen over 

overheidscommunicatie, inclusief een laagdrempelige communicatie. Dat moet consequent 

toegepast worden, ook rond digitalisering.  

‘Mijn Burgerprofiel’ is voor Vlaanderen volgens Geert Van 

Robaeys (Stad Kortrijk) zo een concrete coördinatie-

opdracht. Om ‘Mijn Burgerprofiel’ te laten slagen moeten 

er  zoveel mogelijk diensten en lokale besturen zich 

daarbij aansluiten. 

Mijn Burgerprofiel kan voor Bart Simons (Anysurfer) 

mogelijk het huidige probleem van versnippering 

oplossen. Als het gaat over werk dan moet je naar ‘mijn 

VDAB, over handicap naar ‘mijn VAPH, enz. Een extra 

troef kan zijn dat Mijn Burgerprofiel ook zo gepersonaliseerd wordt dat de website ook weet dat 

ik een handicap heb en zo pro-actief een aantal diensten wel of niet aanbiedt. Ook voor andere 

specifieke groepen kan dit toegepast worden, bijvoorbeeld voor huiseigenaren of gezinnen met 

kinderen. 

De nood aan coördinatie is er niet alleen ten aanzien van de beleidsverantwoordelijken maar ook 

op het terrein zelf. Verschillende organisaties werken nu vaak naast elkaar aan oplossingen voor 

eenzelfde probleem. Dat kan volgens Mattia De Pauw (Samenlevingsopbouw) zeker beter 

afgestemd worden en de overheid kan dit faciliteren. Niet alleen om samen te werken of af te 

stemmen, maar ook om van elkaar te leren.  

Er is voor Bart Simons (Anysurfer) ook zeker verdere coördinatie nodig voor de toepassing van 

de toegankelijkheid van websites. Er bestaat regelgeving over de toegankelijkheid van de 

websites van de Vlaamse overheid maar velen weten nog niet hoe ze daaraan moeten beginnen.  

Een nieuwe grote uitdaging die zich aandient is alles wat te maken heeft met privacy en GDPR-

richtlijnen. Dit is een uitdaging waar de dienst school- en studietoelagen momenteel mee wordt 

geconfronteerd en wordt ook best overheid-breed uitgeklaard en gecoördineerd. 

Deregulering  

Een derde manier om te werken aan e-inclusie is voor Eric Goubin (Kortom en Thomas More) om 

te gaan ingrijpen in de regelgeving zelf. Door te werken aan deregulering en de back-office 

processen te vereenvoudigen kan ook het digitale contact met de burgers vereenvoudigd worden. 

Eenvoudige en begrijpbare processen vermijden dat burgers veel instructies nodig hebben om 

met een digitaal product aan de slag te gaan. Een voorbeeld van een instrument dat zo een 

vereenvoudiging nodig heeft is het digitaal omgevingsloket. 

Joke Van Dyck (Stad Antwerpen) ziet een gelijkaardig uitdaging waarin de achterliggende 

processen van digitale toepassingen of dienstverlening geanalyseerd moeten worden en zo nodig 

aangepast. Dat zal ervoor zorgen dat ook het digitale contact met de gebruikers vereenvoudigd 

en verbeterd kan worden. Uiteindelijk moet iedereen goed gaan beseffen dat digitalisering geen 

doelstelling op zich is maar slechts middel is voor betere dienstverlening. De sensibilisering 
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daarover bij centrale en lokale beleidsverantwoordelijken, maar ook bij ICT en dienstverleners 

bijvoorbeeld, is cruciaal.  

In dit kader vraagt Peter Parmentier (AHOVOKS) om over het geheel goed na te denken over de 

kanalen die je gebruikt om burgers te bereiken en welk bereik die kanalen hebben. Voor bepaalde 

toepassingen kan dat een digitaal kanaal zijn, maar andere communicatiekanalen bestaan 

uiteraard ook nog. 

Nood aan partnerschappen 

Chantal Wauters (SMIT) meent dat de overheid de taak ter harte moet nemen om samenwerking 

en partnerschappen te gaan stimuleren. 

Dat is voor David Loyen (De link in de kabel) een belangrijke en uitdagende opdracht. Men mag 

er immers niet van uit gaan dat men iedereen helemaal gaat meekrijgen – dat kan niet. Daarom 

moet men inzetten op het delen van kennis, zowel ‘grondstoffen’ als ‘afgewerkte producten’, uit 

het middenveld om deze mensen zo veel als mogelijk mee te krijgen. Daarvoor zijn die 

partnerschappen nodig. Men mag daar evenwel niet altijd kijken naar de kwantitatieve resultaten 

die behaald worden.  

Ook een samenwerking met VVSG wat betreft de impact op de lokale besturen is zeker een 

goede piste.  

Inclusief digitaliseren 

Voor Eric Goubin (Kortom en Thomas More) moet 

de overheid ook werk maken van inclusief 

digitaliseren: actief burgers betrekken bij het 

ontwikkelingsproces, niet enkel voor en tijdens de 

ontwikkeling van digitale producten maar ook na de 

ontwikkeling ervan. Belangrijk aandachtspunt is hier 

nog dat het niet werkt om te zeggen: “We gaan 

burgers betrekken maar mag geen geld kosten”. Er 

moeten realistische budgetten tegenover staan : 

voor de technische ontwikkeling van digitale 

producten, maar ook voor het betrekken van burgers 

en doelgroepen, voor onderzoek en voor opvolging 

en bijsturing. Ook voor Ilse Mariën (SMIT) is het duidelijk dat men meer naar de gebruikers moet 

luisteren om zo veel mogelijk e-inclusie te bereiken èn om gepaste alternatieven aan te bieden. 

Peter Parmentier (AHOVOKS) ziet zeker bijkomende uitdagingen voor de centrale overheid om 

te werken aan de kanalen mix om het bereik van de dienstverlening te vergroten. Dat hoeft zeker 

niet alleen via digitale weg te zijn. Ook Mattia de Pauw (Samenlevingsopbouw) is voorstander 

van een dergelijke kanalenmix, met een behoud van (fysieke) alternatieven voor wie zijn weg niet 

vindt in de digitale dienstverlening.  

De tijd die bespaard kan worden door goedwerkende digitale producten in te zetten, kan gebruikt 

worden om moeilijkere doelgroepen te helpen met een persoonlijke dienstverlening. Een 

sleutelvoorwaarde daarvoor is dat de systemen die je opbouwt kwalitatief goed zijn. De 

dienstverlening is maar zo kwalitatief als de kwaliteit van het achterliggende systeem. En een 

kwalitatief digitaal product opbouwen kost tijd en geld! 
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Op het vlak van e-inclusie zijn bepaalde sectoren nu echt achtergesteld. Er moet dringend meer 

aandacht komen voor e-inclusie in de domeinen van jongerenwelzijn, VAPH en WSE.  

Op het terrein zal het nodig zijn om in sociaal werk te blijven investeren om voor 

kwetsbare doelgroepen blijvend te kunnen werken aan e-inclusie voor deze 

groepen op een laagdrempelige manier. Mattia de Pauw (Samenlevingsopbouw) 

ziet hier kansen voor een aanbod op maat en voor vrije inloop, zoals 

samenlevingsopbouw nu voorziet via ‘Koffie en Formulieren’. Dat aanbod moet 

er blijven, bovenop de basisvorming rond digitale vaardigheden. 

Voor Geert van Robaeys (Stad Kortrijk) horen daar ook uitdagingen bij op het vlak van taal. In 

een multiculturele samenleving moet de overheid er voor zorgen dat ook de burgers die de taal 

(nog) niet voldoende beheersen, toegang kunnen hebben tot de dienstverlening waar ze nood 

aan of recht op hebben. Er kan daarbij verwezen naar o.a. het (eenvoudig) taalgebruik in digitale 

toepassingen, het intuïtief bedienen ervan, maar ook naar het blijven aanbieden van persoonlijke 

ondersteuning en contact. 

Voor Bart Simons (Anysurfer) moet de overheid inderdaad veel verder inzetten op de 

toegankelijkheid van websites en toepassingen, zowel wat betreft de eigen producten van de 

centrale en lokale overheden als op die van externen. De regelgeving is er, de toepassing ervan 

laat op een aantal domeinen nog op zich wachten. Specifiek voor de doelgroep van anysurfer 

pleit hij voor het verspreiden en toegankelijk maken van diensten via verschillende kanalen, via 

websites en applicaties. Apps hebben voor de doelgroep van personen met een handicap vaak 

het voordeel dat ze makkelijker te bedienen zijn. 

Vanuit het publiek vult Patrick Vandenberghe (DKB, team gedragsinzichten) aan dat het 

belangrijk zal zijn aandacht te geven aan ontzorgen, de bandbreedte van burgers is immers 

beperkt. Hij verwijst daarbij als voorbeeld naar ‘Scarcity’, het boek van Sendhil Mullainathan en 

Eldar Shafir. Een andere interessante verwijzing is 'Weten is nog geen doen', een rapport van de 

WRR. De overheid verwacht van burgers steeds vaker dat ze zelfredzaam zijn op het gebied van 

gezondheid, persoonlijke financiën en de arbeidsmarkt. De WRR vraagt met dat rapport aandacht 

voor het belang van niet-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen, in actie komen, volhouden 

en om kunnen gaan met verleiding en tegenslag. Een aanbeveling die hij nog wil meegeven : 

‘Wees een overheid die kan omgaan met verschillen’. 

Frederik Vanlaere (DKB) ziet bij deze aanbevelingen zeker een aantal zaken rond inclusiviteit die 

geïmplementeerd moeten worden, maar waarschuwt er ook voor dat men het zeker ook niet te 

simpel mag maken. Belangrijk is om een aanspreekpunt te hebben, al wil dat niet zeggen dat er 

nog aanspreekpunten moeten bijkomen. Er zijn immers al heel wat aanspreekpunten beschikbaar 

bij de overheid, dus wellicht moet er eerder over de integratie van een aantal aanspreekpunten 

gedacht worden. E-inclusie is een bijkomend horizontaal thema, en er moet dus nagedacht 

worden over de aanpak en het leggen van verantwoordelijkheden daarrond. 

5 Reflecties van de sociale partners 

Bij wijze van conclusie reflecteren de sociale partners over elementen die ze uit de rondetafel 

willen meenemen naar het overleg. 

Philippe Diepvents (ABVV) vindt dat het bewustzijn belangrijk is dat digitalisering er nu eenmaal 

is maar dat het wel belangrijk is om het te gaan sturen. Daarom moet e-inclusie veel centraler 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen
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gaan staan in heel het beleid, en ook centraler dan de sociale partners tot nu toe zagen. Het gaat 

immers niet over een aantal groepen, maar het gaat over ieder van ons. 

Hij ziet drie belangrijk punten als focus om hierover 

verder na te denken. Ten eerste moet er 

vertrokken worden van het motief dat gehanteerd 

wordt om te digitaliseren. Digitalisering moet een 

middel zijn om de dienstverlening verbeteren, en 

dus ook je bereik en de kwaliteit van dat bereik te 

verbeteren. Digitalisering is geen middel om te 

besparen op de dienstverlening, al kan het wel 

efficiëntiewinsten creëren. Het kan niet de 

bedoeling zijn om koudweg aan de burger te 

zeggen dat hij zich moet aanpassen, het gaat om 

2-richtingsverkeer van afstemmen van wederzijdse noden en wensen. Ten tweede is er zeker 

ook nood aan coherentie tussen wat er op verschillende beleidsniveaus gebeurt. Een website als 

de ‘premiezoeker‘ is zo een toonbeeld van gebrek aan coherentie. Van zodra je doorklikt kom je 

in zeer verschillende omgevingen terecht met uiteenlopende mogelijkheden. Het is belangrijk dat 

een overheid digitaal herkenbaar blijft voor de burger. Ten derde is er ook het belang van de 

binnenkant van e-inclusie, nl. van de werknemer die met al die digitale producten moeten werken. 

Er mag zeker niet in de val getrapt worden van en meer en meer verwachtingen ten aanzien van 

medewerkers te stellen en dan te concluderen dat we die medewerkers niet kunnen vinden of dat 

de medewerkers niet meer mee-zijn. Bij het ontwerp van toepassingen moeten de medewerkers 

al meegenomen worden, en moet er gedacht worden aan de gebruiksvriendelijkheid voor hen. In 

de sociale economie zijn daar een aantal goede voorbeelden te vinden. 

Ook Joris Renard (UNIZO) volgt de stelling dat digitalisering op ons af komt en niet te stoppen is. 

De ontwikkelingen gaan zich blijven opvolgen. Als uitdagingen om verder over te reflecteren in 

het overleg ziet hij vooral in soft skills en het “leren leren”. Het onderwijs vervult daarin een 

sleutelrol. Jongeren moeten daar niet alleen voldoende basiscompetenties opdoen, ze moeten 

daar ook het “blijven leren” verwerven. Daarnaast is het zeker ook belangrijk om niet alleen naar 

de valkuilen van de digitalisering te kijken maar ook naar de opportuniteiten. Er moet zeker 

gekeken worden naar manieren om doelgroepen te bereiken. Daarvoor moeten we het 

zalmprincipe toepassen en hen daarbij helpen om dat te verwezenlijken. Als derde wil hij nog 

opmerken dat het ontwikkelproces van digitale toepassingen belangrijk is: mensen moet hun weg 

kunnen vinden op websites en de informatie vinden die ze zoeken. De toepassingen en websites 

moeten er attractief uitzien, herkenbaar en wat de overheid betreft ook gecoördineerd zijn in 

aanloggen, bedienen, mogelijkheden, enz. Het is in dat proces belangrijk om de stakeholders te 

betrekken. De stem van de gebruikers moet vanaf vroeg in het proces gehoord worden .  

6 Experten aan tafel 

Ilse Mariën senior onderzoeker bij Imec - SMIT – VUB. 

SMIT staat voor “Studies in Media, Innovation and Technology”. De onderzoeksgroep maakt deel 

uit van de Vrije Universiteit Brussel en imec. Ilse leidt het BELSPO IDEALiC project, dat focust 

op de voorbereiding van nieuw e-inclusie beleid.  
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http://www.ilsemarien.com/  

Chantal Wauters, onderzoeker bij Imec - SMIT – VUB en werkt op het IDEALiC-project 

http://smit.vub.ac.be/  

Andy Demeulenaere, coördinator Mediawijs, Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid 

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en 

imec vzw. Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om bewust, actief, kritisch en 

creatief ict en media te gebruiken om deel te nemen aan onze maatschappij. 

https://mediawijs.be/  

Eric Goubin, wetenschappelijk medewerker bij Kortom (vereniging voor overheids- en 

socialprofitcommunicatie) en hoofdlector en senior onderzoeker aan de Thomas More 

Hogeschool.  

http://www.memori.be/eric-goubin.html  

https://www.kortom.be/spreker/6/eric-goubin  

Dany Dewulf, stafmedewerker e-inclusie, VVSG  

http://www.vvsg.be/sites/smartcities/Paginas/E-Inclusie.aspx  

Bram Lievrouw, Afdelingshoofd Dienstverlening, VDAB 

https://www.vdab.be/nieuws/pers/vdab-trekt-digitale-kaart-om-mensen-aan-een-job-te-helpen  

Peter Parmentier,  Afdelingshoofd School- en Studietoelagen, AHOVOKS 

https://studietoelagen.be/, https://studietoelagen.be/automatisch-gestarte-dossiers  

Joke van Dyck, programmaleider e-inclusie, stad Antwerpen 

https://www.antwerpen.be/nl/info/5367849caba8a7f4048b4574/digitale-communicatie-is-de-

norm  

Ann Andries en Geert Van Robaeys, @llemaal digitaal stad Kortrijk 

E-inclusief digitaliseringstraject van de stad Kortrijk en de samenwerking met lokale e-inclusie-

actoren. https://www2.kortrijk.be/allemaaldigitaal/digitaal   

Mattia Depauw, Projectcoördinator Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad.  

Samenlevingsopbouw investeert in de kracht van mensen zodat zij opnieuw greep krijgen op hun 

leven en hun omgeving. Samen met hen zetten we politici er toe aan om uitdrukkelijk te kiezen 

voor armoedebestrijding, solidariteit en herverdelen. 

http://samenlevingsopbouw.be/aanbod2/de-vliegende-reporter-aanbod/de-vliegende-reporter-02  

Bart Simons, expert digitale toegankelijkheid, AnySurfer  

AnySurfer wil de digitale wereld toegankelijker maken voor mensen met een handicap, zonder 

daarbij een vlotte bruikbaarheid voor iedereen uit het oog te verliezen. 

http://e-inclusie.mediawijs.be/mediabank/starten-vanuit-toegankelijkheidsprincipes-bart-simons-

anysurfer  

David Loyen, coördinator Link in de Kabel 

http://www.ilsemarien.com/
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Link in de Kabel wil ICT gebruiken als hefboom naar maatschappelijke vooruitgang. We zijn ervan 

overtuigd dat we jongeren meer kansen kunnen geven via ICT-trainingen. Dit houdt in dat we 

onsniet enkel richten tot ICT-kennis. Integendeel, ICT is een middel om te werken rond attitudes, 

zelfbeeld, vaardigheden, toekomstbeeld, … 

http://www.lidk.be/  

verontschuldigd wegens ziekte: 

Sara Van Damme, programmamanager e-inclusie, Digitaal.Talent@Gent 

Digitaal.Talent@Gent is de werking van Stad Gent, OCMW Gent en Digipolis die zich inzet om 

alle Gentenaren de kans te geven om hun digitale talenten te ontdekken of bij te werken. Stad 

Gent kiest voor digitale inclusie, waarbij iedereen toegang heeft tot het internet, ermee kan 

omgaan en erover bijblijft. 

www.digitaaltalent.be  

Marjan Spiessens, digitale toegankelijkheid en e-inclusie, Informatie Vlaanderen 

Uit veel gebruikersonderzoek blijkt dat burgers, ondernemers en organisaties moeilijk de juiste 

informatie vinden over de publieke dienstverlening die relevant is voor hun persoonlijke situatie. 

Hoe kan Informatie Vlaanderen de Vlaamse entiteiten ondersteunen? Hoe kan Informatie 

Vlaanderen een kruispunt zijn van zowel informatie over publieke dienstverlening als informatie 

over burgers, ondernemers en organisaties waarover we als overheid beschikken? Hoe 

informeren we onze doelgroepen op maat? 

https://overheid.vlaanderen.be/informatie-vlaanderen  
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