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Wie loopt het risico op digitale 
uitsluiting?





Wat we vaak niet 
zien in de cijfers:
- aantal toestellen 

per gezin
- kwaliteit van de 

toegang

TOEGANG



Digitale vaardigheden:
- Kennis
- Vaardigheden 
- Attitudes

Doeleinden verschillen 
bij groepen -> 
meerwaarde die je 
creëert

VAARDIGHEDEN



Ondersteuningsnetwerk is 
essentieel voor:
- het beperken van de 

impact van de 
uitsluiting

- het bijleren van 
vaardigheden 

NETWERK



- Toegankelijke, intuïtieve 
en gebruiksvriendelijke 
digitale toepassingen

- Alternatieven voor het 
digitale voor wie niet 
mee is

INCLUSION BY DESIGN







•

•

•

•

https://www.vvsg.be/Leden/Innovatie%20en%20Digitale%20Transformatie/De%20lokale%20besturen%20en%20e-inclusie-%20visie%20en%20standpunt.pdf


•

•

•

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=tydqQbLVtkeKPaOTksTWtHeL29J155FGtFLftMXmmtBUMTczVTMwMzgyU05WU1FORDBJVTVZTjI3Sy4u


•

•

•



Vrijwillige
digi-

helpers

Hulp-
verleners

Buurt-
bewoners

Betaalde 
digi-

helpers

Sociaal 
werkersLigo

Biblio
theek

Buurt-
werk

Lokale 
diensten-

centra

Onthaal-
mede-

werkers

VZW’s

CVO



•

•

•

•

•

•

•

•

•



http://www.digitaalinclusievewijk.be/


•

•



•

•



➔

➔

➔



https://www.vlaanderen.be/samenleven/toegankelijkheid/iedereen-digitaal
https://digibanken.vlaanderen.be/
https://www.mi-is.be/nl/subsidies-projectoproepen/projectoproep-e-inclusion-belgium-ocmw-2022








“
Er moet een goede reden zijn om de 

burger de verplaatsing te laten 
maken. 

Tegelijk is laagdrempelige 
toegankelijkheid en inclusie: wie dat 

wil, is altijd welkom in het fysieke 
gemeentehuis of op decentrale 

locaties of via dienstverlening aan 
huis.

”









E-inclusie by design

Vlot digitaal betalen - Haacht

Voor burgers, ondernemingen en verenigingen
biedt deze aanpak de mogelijkheid om vlot, 
rechtstreeks en volledig digitaal facturen te 
betalen door het voorzien van digitale 
betaallinken



E-inclusie door opt-in

Hoe kan dit nog beter?
Vlot digitaal betalen
Haacht



E-inclusie by design

Fundament proactieve dienstverlening - Gent

Voor burgers die recht hebben op 
1/ een UITPAS aan kansentarief 
2/ korting bij facturen stedelijk onderwijs en kinderopvang 
3/ sociale maatregelen in de LEZ biedt deze nieuwe aanpak het
juiste tarief zonder het zelf te moeten aantonen of het 
aanleveren van bewijsstukken door bevraging in real-time van 
gekoppelde databronnen (KSZ/FOD.FIN) via Automatisch Advies 
(MAGDA)



Tijds- en plaatsonafhankelijke klantencontacten - Mortsel

Grootschalige transformatie

Melden van beschadigde verkeerssignalisatie

Informatie over bouwen en verbouwen

Versturen van factuur

Reserveren van zaal

Toegang, Vaardigheden



Sociaal dossier platform - Antwerpen

Voor de burgers die in contact komen met sociale begeleiding 

en de medewerkers die hen begeleiden biedt deze nieuwe 

aanpak meer zelfredzaamheid, verhoogde controle, beter 

overzicht, innerlijke rust door onze digitale processen 

klantgedreven, efficiënt, effectief en kanaalonafhankelijk 

in te richten en op het juiste moment te brengen.

Toegang, E-inclusie by design











Website - Mediawijs.be

https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie


Op de website vind je

- Informatie over digitale inclusie

- Samenvattingen van onderzoek

- Een antwoord op veelgestelde 

vragen, zoals “wie is er nu digitaal 

uitgesloten?”

- Links naar handige tools

- Goede praktijken



Beleidstool digitale inclusie

Tool om voor je eigen 

lokale context/bestuur 

een digitaal inclusie 

beleid op te stellen

https://www.mediawijs.be/nl/tools/beleidstool-digitale-inclusie


Beleidstool digitale inclusie

Gebaseerd op vier pijlers: 

Toegang, vaardigheden, lokale regierol en dienstverlening



Beleidstool digitale inclusie

Voor elk van die pijlers vind je een reeks beleidselementen: deze 

elementen kan je gebruiken om prioriteiten te bepalen en keuzes 

te maken voor een lokaal digitaal inclusie beleid



Digitale inclusie 
actoren in Vlaanderen

- Overzicht van bovenlokale 

digitale inclusie actoren 

- Actoren die werken rond: 

toegankelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid, 

toegang tot materiaal en 

verbinding, opleidingen en 

begeleiding

https://www.mediawijs.be/nl/publicaties#thema-digitale-inclusie


Digitaal inclusie kaartspel

- Zet jezelf in de schoenen van 

iemand die digitaal 

uitgesloten is

- In het spel kies je één van de 

personages en probeer je in 

zijn/haar plaats een (digitale) 

opdracht uit te voeren

- Zo ervaar je zelf de drempels

https://www.mediawijs.be/nl/tools/digitale-inclusie-kaartspel


Digitaal Inclusieve Wijk

- Stad Gent, Antwerpen en 

Kortrijk werkten 2 jaar aan het 

concept van de Digitaal 

inclusieve wijk

- Concept heeft 5 pijlers: 

toegang, individuele 

ondersteuning, digitale 

oefenkansen, ondersteuning 

in groep, coördinatie in de 

wijk

https://www.mediawijs.be/nl/digitaalinclusievewijk


Aan de slag met Digitale inclusie

01 Website 
02 Beleidstool digitale 
inclusie

03 Actoren

04 Openbare 
computerruimtes 

05 Databank en Youtube-kanaal

06 Mediaprofieltest

07 Digitaal inclusie kaartspel

08 Digitaal inclusieve wijk







https://forms.office.com/r/iXAsKf5P8r


https://www.mediawijs.be/nl/nieuwsbrieven
https://www.mediawijs.be/nl/dossiers/digitale-inclusie
https://mediawijsmateriaal.be/
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