
Iedereen digitaal aan boord
Ook in arbeidsbemiddeling



● Maximum 1 uur

● On Demand beschikbaar

● Interactief

○ Kijkersvragen

○ Pollvragen

Voor we beginnen



● Digitale uitsluiting 

● Digitale inclusie 

Tips

Wat staat op de agenda?



Digitale uitsluiting



Poll-
vraag 1

Hoeveel procent van de Belgische 
bevolking loopt het risico op digitale 
uitsluiting?

a) 10%

b) 20%

c) 40%



Digitale uitsluiting: signalen?

● Enkel een smartphone

● Pc van de kinderen

● Kwaliteit pc/internetverbinding

● Gratis alternatieven?



Digitale uitsluiting

● Angstig en onzeker

● Schaamte

● 1/7 laaggeletterd (3 aspecten)

● Niet iedereen mee op de (digitale) trein



Poll-
resultaat 1

Hoeveel procent van de Belgische 
bevolking loopt het risico op digitale 
uitsluiting?

a) 10%

b) 20%

c) 40%



Digitale uitsluiting

● Kijk breed

● 1 op 3

● Grote veranderingen

● Gedeelde verantwoordelijkheid

Bron: PIAAC



Digitale uitsluiting



Digitale uitsluiting: wie?

● 2 types

● Weerstand door angst/onzekerheid

● Tip: Verbindend communiceren, ondersteunend 

netwerk in kaart brengen, motiveren om te durven



Vragen



Digitale inclusie: de voorwaarden



Hefboom 1: toegang

● Lokale initiatieven

● Drempels! 

● Voorbeelden: WEB- en 

digipunten, uitleendiensten,  

thematische workshops



Hefboom 2: vaardigheden

Laaggeletterden:

● Negatieve schoolervaringen

● Onzekerheid/angst 

● Maatschappelijk moeilijke 

positie



Poll-
vraag 2

Met welke digitale hulpvragen word je het 
meest geconfronteerd?

a) geen toestel
b) geen (stabiele) internetverbinding
c) geen of onvoldoende vaardigheden
d) geen hulplijnen



Hefboom 2: vaardigheden

Motiveren? 

● Koppelen aan het dagelijkse leven
● Plezier
● Functioneel
● Actief luisteren
● JIJ neemt de stap



Hefboom 2: vaardigheden

Oefenkansen!

● Duurzaam leereffect

● Direct aantoonbaar
● Brochure: “Maak je klanten digitaal vaardiger: tips 

van de ict-steward” (stad.gent/digitaalwerkt )

https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/nieuws-evenementen/maak-je-klanten-digitaal-vaardiger-tips-van-de-ict-steward


Poll-
resultaat 2

Met welke digitale hulpvragen word je het 
meest geconfronteerd?

a) geen toestel
b) geen (stabiel) internet
c) geen of onvoldoende vaardigheden
d) geen hulplijnen



Hefboom 3: ondersteuningsnetwerk

● Oplossing

● Leerkansen 

● Drempels!

● Professioneel en persoonlijk



Hefboom 3: ondersteuningsnetwerk

● Kinderen 

● Familie, vrienden, partner
● Professioneel netwerk: traject-

begeleider, lesgever
● Professioneel netwerk: ict-

steward, digipunten



Hefboom 4: inclusion by design



Hefboom 4: inclusion by design

● Laaggeletterdheid

● Niet iedereen is mee!

● Inclusion by ‘bemiddelaar’

● Duidelijke taal



Vragen



Samenvatting

● Noodzakelijk om te functioneren

● 40% loopt risico

● 2 manieren van digitale uitsluiting

● Kan iedereen overkomen

● 4 hefbomen om tot digitale inclusie

● Kijk breed



● Ga zonder oordelen het gesprek aan.

● Bevraag toegang én vaardigheden bij elke klant.

● Check vaardigheden via oefeningen.

● Zet in op ondersteuning. 

● Creëer oefenkansen.

Tips op een rijtje 



● Sluit aan op de leefwereld van de klant. 

● Maak FUN.

● Overwin samen de angst en onzekerheid bij 

(digitaal) laaggeletterde klanten.

● Spreek duidelijke taal.

● Werk samen met je klant in het dossier.

Tips op een rijtje 



● Onbeantwoorde vragen

● Herbekijk de webinar (inschrijvingslink)

● Tevreden over webinar? 

● Smaakt naar meer?

Vragen?



● Mediawijs: Meer informatie, tools en goede praktijken 
over digitale inclusie: e-inclusie.be

● Strategisch Plan Geletterdheid: Getuigen aan het woord 
over het leven in de digitale wereld op ikbenmee.be

● Stad Gent: Info en inspiratie uit de Gentse praktijk? 
stad.gent/digitaalwerkt

● Ligo: Dé leerpartner voor laaggeletterde volwassenen. Surf 
naar www.ligo.be

Smaakt naar meer…?

https://e-inclusie.be/
http://www.ikbenmee.be/
https://stad.gent/nl/gent-stad-werking/digitaal-werkt-zet-op-digitale-vaardigheden
http://www.ligo.be/
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