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1 Opzet	  van	  het	  onderzoek	  
	  
1.1 Basisuitgangspunten	  van	  het	  doctoraatsonderzoek	  

1.1.1 Probleemsituering	  
	  
Dit doctoraatstraject werd opgestart in 2007 en heeft als doel om een antwoord te bieden op een aantal 

vaststellingen die toen eigen waren aan de invulling van het begrip de digitale kloof en de 

beleidsoplossingen die als antwoord hierop werden geïmplementeerd.  

 

Op dat moment werd digitale uitsluiting in onderzoek en in beleid geconceptualiseerd als de 

tegenstelling tussen de zogenaamde haves – diegenen met toegang tot digitale media – versus de 

have nots – diegenen zonder toegang tot digitale media (Hargittai, 2004; NTIA, 1999; Selwyn, 2004; 

Tapscott, 1998). Uit deze tweedeling ontstond het concept de digitale kloof. Een typevoorbeeld hiervan 

is de visie van de OECD in 2001:  

 

“The digital divide is the gap between individuals, households, businesses and 

geographic areas at different socio-economic levels with regard both to their 

opportunities to access information and communication technologies (ITs) and to their 

use of the Internet for a wide variety of activities” (OECD, 2001, p. 5). 

 

Er werd gesteld dat mensen zonder toegang en zonder gebruik zich in een problematische situatie 

bevinden omdat zij, in tegenstelling tot diegenen mét toegang, geen direct voordeel kunnen halen uit 

het gebruik van digitale media (Haché & Centeno, 2011; Hargittai, 2008; Selwyn, 2004). Maar 

onderzoekers plaatsten steeds meer kanttekeningen bij het gebruik van het concept de digitale kloof 

(DiMaggio & Hargittai, 2001; Verdegem, 2009). Er werd gesteld dat de term de digitale kloof 

conceptueel niet langer voldeed omdat de achterliggende problematiek veel ruimer en complexer was 

dan louter een kwestie van toegang en gebruik. Zo wezen verschillende onderzoeken uit dat toegang 

tot een computer en het internet niet automatisch leidde tot een gedifferentieerd gebruik of tot de 

ontwikkeling van doorgedreven digitale vaardigheden (Mossberger et al., 2003; Hargittai, 2004; Selwyn, 

2004; van Dijk, 2005). Ook werd benadrukt dat het dichotome karakter van het begrip automatisch 

gepaard ging met een aantal foutieve reflecties en misleidende assumpties (Verdegem, 2009, p. 441): 

 

“Het begrip kan dus in vraag gesteld worden. We hebben de kritiek samengevat onder 

zeven punten: (1) de afbakening en de focus van de digitale kloof; (2) de vaststelling 

dat de toegang tot ICTs alleen niet zaligmakend is; (3) het gevaar voor binariteit en 

simplificatie; (4) het statische karakter van de digitale kloof; (5) het gebrek aan 

aandacht voor non-adoptie motivaties; (6) de veronderstelde link tussen 

toegang/gebruik en participatie en (7) de (soms zwakke) empirische en theoretische 

onderbouw van de digitale kloof.” 

 

Het idee van duidelijk afgelijnde en statische kloven tussen duale bevolkingsgroepen als arm en rijk, 

jong en oud of man en vrouw, bleek eveneens misleidend (Brotcorne et al., 2010; Helsper, 2008; van 

Dijk, 2005). Uit deze duale visie ontstond onder meer de assumptie dat er sprake was van het ontstaan 
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van een nieuwe netgeneratie bestaande uit zogenaamde digital natives of jongeren die opgegroeid zijn 

met nieuwe technologieën en daarom geen enkel probleem ondervinden bij het gebruik ervan 

(Brotcorne et al., 2009; Lee, 2008; Tapscott, 1998). Ook hier wierpen zich kritische visies op en 

toonden verschillende empirische onderzoeken aan dat ook jongeren geboren in het digitale tijdperk 

geconfronteerd werden met een aantal drempels (Benett, 2008; Brotcorne et al., 2009; Hargittai, 2008). 

 

Het onderzoeksveld naar digitale uitsluiting kampte in 2007 ook met een structureel gebrek aan 

theoretische onderbouwing (Bradbrook & Fisher, 2004; Cuervo & Menendez, 2005; Warschauer, 2003). 

Het merendeel van het bestaande onderzoek bracht consequent een of meer van de volgende vier 

drempels naar voren: toegang, attitude of motivatie, vaardigheden en gebruik (Brotcorne et al., 2010; 

Donat et al., 2009; Hargittai, 2007; Livingstone & Helsper, 2007; Steyaert & Gould, 2009; van Deursen, 

2010; van Dijk, 2005; Zillien & Hargittai, 2009). De modellen die gebruikt werden om elke drempel te 

onderzoeken of te duiden bleken echter sterk te verschillen naar gelang van de afbakening van het 

onderzoek, de onderzoekdiscipline of de gehanteerde methodologie. Vele onderzoeken focusten op 

slechts één aspect van digitale uitsluiting en onderzochten bijvoorbeeld welke aspecten de toegang tot 

informatie- en communicatietechnologieën belemmerden, zonder hierbij rekening te houden met 

motivationele drempels of een gebrek aan digitale vaardigheden (Barzilai-Nahon, 2006; Hanafizadeh et 

al., 2009). Er werd bovendien vaak uitgegaan van een dichotome interpretatie van 

onderzoeksresultaten en een monocausale visie op oorzaak-gevolg relaties. Ook wezen verschillende 

onderzoeken op de verwevenheid tussen digitale uitsluiting en bredere maatschappelijke 

mechanismen van sociale uitsluiting (van Dijk, 2005; Warschauer, 2003). Tegelijkertijd bleek echter dat 

deze relatie tussen digitale en sociale uitsluiting zelden werd vertaald in conceptuele modellen of 

verklarend onderzoek. 

 

Oplossingen om digitale uitsluiting weg te werken werden voornamelijk vertaald in de uitbouw van 

infrastructuurnetwerken voor internet, de installatie van openbare computerruimten of de verlaging de 

kostprijs van een computer en/of een internetverbinding (Sinclair & Bramley, 2010; Wright & Wadhwa, 

2010). Deze verschillende interventies leidden tot het begrip e-inclusie of digitale inclusie: 

 

“The term e-inclusion has its roots in a European Commission document published at 

the end of 1999, in which it said, ‘‘The objective of the eEurope initiative is…to bring 

everyone in Europe—every citizen, every school, every company—online as quickly as 

possible’’. (Wright & Wadhwa, 2010, p. 139) 

 

Deze interventies waren gebaseerd op de lineaire assumptie dat het verkrijgen van toegang volstond 

om het gebruik te initiëren en vaardigheden te ontwikkelen (Gilbert, 2010; Sinclair & Bramley, 2010; 

Steyaert & Gould, 2009). Verschillende onderzoeken wezen echter uit dat dergelijke oplossingen niet 

volstonden om het gebruik van digitale media of de ontwikkeling van doorgedreven digitale 

vaardigheden te garanderen. Mensen met toegang tot een computer en het internet gingen niet 

noodzakelijk over tot het gebruik ervan (Brotcorne & Valenduc, 2008; Livingstone & Helsper, 2007). In 

gezinnen uit de middenklasse met toegang in de thuisomgeving bleken moeders en meisjes 

bijvoorbeeld het vaakst niet-gebruikers wegens knoppenangst of door machts- en rollenpatronen in het 

gezin (Brotcorne, Mertens & Valenduc, 2009; Selwyn et al., 2005). Tegelijkertijd werd duidelijk dat de 

verspreiding van toegang tot digitale media op zich geen oplossing bracht voor meer complexe 

mechanismen van digitale en sociale uitsluiting:  
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“Voor een deel gaat het hierbij om oude sociale ongelijkheden van bezit en interesse, 

voor een ander deel om nieuwe ongelijkheden van vaardigheid en toepassing die 

ontstaan in de informatiesamenleving en de netwerkmaatschappij. Het logische gevolg 

is dat een specifiek beleid dat zich enkel richt op het terugdringen van ongelijkheid in 

de toegang tot ICT zijn doel voorbijschiet.” (van Dijk, 2003, p. 61) 

 

De inzet van digitale media werd hierbij gezien als een manier om de participatie van kwetsbare 

doelgroepen te vergroten (Bianchi et al., 2006; Brants & Frissen, 2003). Het streven naar digitale 

inclusie zou tot meer sociale inclusie en meer empowerment, maatschappelijke participatie, sociaal 

kapitaal, sociale cohesie en agency onder kwetsbare bevolkingsgroepen leiden (Bianchi et al., 2006; 

Brants & Frissen, 2003; Damodaran & Olphert, 2006; Gochenour, 2006; Notley & Foth, 2008; Steyn & 

Johanson, 2011). Deze unilaterale oorzaak-gevolg interpretatie werd tegelijkertijd kritisch onder de loep 

genomen. In verschillende onderzoeken werd benadrukt dat digitale media processen van participatie, 

empowerment en inclusie kunnen faciliteren en stimuleren, maar op zich geen motor voor verandering 

vormen (Bianchi et al., 2006; Gorski, 2008): 

 

“Early hopes that the new ISTs, by their very nature, would promote individual 

empowerment and spread their benefits within and across societies, were quickly 

frustrated by the emergence of multiple, persistent digital divides and by the bursting of 

the first Dot-com investment bubble in the late 1990s. It became clear that ISTs per se, 

without appropriate enabling policies, neither stimulate equitable economic growth nor 

alleviate societal disparities and the various economic and social costs that these 

disparities are associated with. Furthermore, it transpired that the emerging digital 

divide, if left unattended, could aggravate existing disparities and also create new 

ones.” (Bianchi et al., 2006, p. 9) 

 

Het beleids- en onderzoeksveld naar digitale inclusie kampte ook met een gebrek aan theoretische en 

conceptuele onderbouwing. Indien toegang alleen niet volstaat, welke andere interventies dringen zich 

dan op? Ondanks de verwevenheid tussen digitale en sociale uitsluiting, werden modellen voor digitale 

inclusie zelden of nooit in relatie gebracht met sociale inclusie strategieën, adoptie- en 

domesticatietheorieën, de capabilities-aanpak van Sen (1993) of Bourdieu’s (1986) interpretatie van 

sociaal en cultureel kapitaal. Onderzoek naar digitale inclusie was daarentegen voornamelijk praktijk- 

en beleidsgericht met een focus op de identificatie van do’s en don’ts, of de opmaak van een lijst met 

tips en tricks of aandacht voor de formulering van strategische beleidsdoelen. Zo werkten Bradbrook 

and Fisher (2004) het 5C’s model uit, waarbij Connectivity, Capability, Content, Confidence en 

Continuity als bouwblokken voor digitale inclusie werden geïdentificeerd, zonder dat hierbij de nodige 

aandacht werd besteed aan meer contextgebonden factoren van sociale inclusie.  

 

Praktijkgericht onderzoek deed bovendien vermoeden dat er, naast top-down overheden, heel wat 

andere actoren actief waren op het terrein. Volgens de eerste indicaties uit onderzoek speelden 

middenveldorganisaties en andere instellingen – vzw’s, armoedeverenigingen, buurthuizen, 

bibliotheken, enzovoort – een belangrijke rol in het e-inclusieveld (Bianchi et al., 2006; Communities 

and Local Government, 2008a; Haché & Centeno, 2011; Haché & Cullen, 2010; Steyaert & Gould, 

2009). Het bleef echter onduidelijk welke praktijken deze organisaties effectief hanteerden, welke 
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verschillende (kwetsbare) doelgroepen ze bereikten of welke pedagogische methoden en praktijken ze 

gebruikten. Of nog, wat hun effectieve impact was in termen van de verhoging van de sociale, culturele 

of economische participatie van digitaal uitgesloten groepen op lange termijn (Heeley & Damodaran, 

2009; Pena-Lopez, 2009; Tsatsou, 2011): 

 

“When the digital divide was first identified as a new challenge in social policy, 

initiatives emerged to provide public access for those not having access at work or at 

home. Public libraries were among the first to offer such opportunities, but were not the 

only organizational framework for public access points. Other frameworks were local 

schools, community technology centres (CTCs) and the commercial sector 

(cybercafe´s). While the commercial public access points tend to cluster in rich and 

tourist areas, others focus on low-income neighbourhoods, the first of which was 

probably the Playing to Win project in Manhattan, as early as 1983”. (Steyaert & Gould, 

2009, p. 59) 

1.1.2 Onderzoeksvragen	  
	  
Het doctoraatsonderzoek wil een antwoord bieden op de verschillende wetenschappelijke noden die in 

de voorgaande sectie werden gestipuleerd:  

 

⋅ Het concept digitale kloof voldoet niet langer om de achterliggende problematiek te duiden. 

⋅ Het idee van duidelijk afgelijnde statische kloven tussen duale bevolkingsgroepen (cf. rijk 

versus arm, hoogopgeleid versus laagopgeleid, jong versus oud…) blijft niet overeind om de 

risicogroepen van digitale uitsluiting te identificeren. 

⋅ De oorzaak-gevolgrelatie tussen digitale en sociale uitsluiting is onvoldoende duidelijk en 

wordt onvoldoende in aanmerking genomen in conceptuele modellen of verklarend 

onderzoek.  

⋅ Onderzoek naar digitale uitsluiting en digitale inclusie wordt gekenmerkt door een gebrek aan 

theoretische onderbouwing.  

⋅ Het verschaffen van toegang tot digitale media volstaat niet als oplossing om digitale 

uitsluiting tegen te gaan.  

⋅ Digitale media vormen op zich geen motor voor verandering en leiden niet automatisch tot de 

sociale inclusie van kwetsbare groepen.  

⋅ De meerwaarde van middenveldorganisaties voor digitale inclusie blijft onderbelicht.  

 

Het doctoraatsonderzoek wil bijdragen tot een betere conceptuele en theoretische onderbouwing van 

digitale uitsluiting en digitale inclusie en focust daarom op de ontwikkeling van (1) een vernieuwd 

conceptueel model voor digitale uitsluiting; en (2) een nieuw en coherent beleidskader voor digitale 

inclusie. De ontwikkeling van een nieuw conceptueel model en een nieuw beleidskader impliceert dat 

de bovenstaande wetenschappelijke noden eerst verder onderzocht moeten worden. Het 

doctoraatsonderzoek bestaat daarom uit twee grote delen die telkens rond een reeks hoofd- en 

subvragen zijn opgebouwd: 
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Deel I: Digitale Uitsluiting 

 

⋅ Hoofdvraag: Wat zijn de oorzaken van digitale uitsluiting?  

 

⋅ Subvragen: 

⋅ Zijn de traditioneel geïdentificeerde determinanten van digitale uitsluiting – toegang, 

attitude of motivatie, vaardigheden en gebruik – nog steeds het meest prominent? Welke 

onderliggende, concrete karakteristieken zijn bij deze vier drempels van belang?  

⋅ Welke andere determinanten hebben een cruciale invloed op de manier waarop mensen 

gebruikmaken van digitale media? Welke, meer concrete karakteristieken zijn hierbij van 

belang? 

⋅ Waar kunnen theoretische en conceptuele inzichten met betrekking tot sociale uitsluiting 

bijdragen tot een beter inzicht in de problematiek van digitale uitsluiting? 

⋅ Wat zijn de huidige risicogroepen van digitale uitsluiting?  

⋅ Welk concept moet worden gebruikt om de achterliggende problematiek correct en 

genuanceerd te duiden? 

 

⋅ Einddoel: Uitwerking van een nieuw conceptueel model voor digitale uitsluiting.  

 

Deel II: Digitale Inclusie 

 

⋅ Hoofdvraag: Wat zijn de bouwblokken van een duurzaam e-inclusie beleid?  

 

⋅ Subvragen: 

⋅ Wat houden de concepten empowerment, participatie en inclusie in en hoe worden ze 

gehanteerd in praktijken van e-inclusie?  

⋅ Welke aspecten, buiten het verschaffen van toegang, moeten een cruciaal onderdeel zijn 

van een e-inclusiebeleid? 

⋅ Bieden bestaande theoretische modellen van digitale inclusie een oplossing voor de 

verschillende determinanten van digitale uitsluiting die in Deel I werden geïdentificeerd?  

 

⋅ Einddoel: Uitwerking van bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid.  

 

Het doctoraatsonderzoek wil aanvullend een directe meerwaarde betekenen voor de uitwerking van 

een e-inclusiebeleid in Vlaanderen. De Vlaamse samenleving digitaliseert steeds sneller. Nieuwe 

applicaties en digitale diensten worden in snel tempo ontwikkeld door publieke en private instellingen 

(Mariën & Prodnik, 2014). Met het Radicaal Digitaal-programma van de Vlaamse Regering kondigt zich 

bovendien een doorgedreven digitaliseringspush aan. Het programma stelt de digitalisering van alle 

overheidsdiensten tegen 2020 voorop. Het wordt bijgevolg steeds belangrijker om een structureel en 

duurzaam e-inclusiebeleid uit te werken. Enkel door middel van een doorgedreven e-inclusie beleid kan 

de participatie van alle burgers aan de Vlaamse digitale samenleving verzekerd worden. In Vlaanderen 

moet onder meer de rol van de middenveldorganisaties verder onderzocht worden. Het 

doctoraatsonderzoek wil daarom ook een antwoord formuleren op de volgende hoofd- en subvragen:  
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⋅ Hoofdvraag: Welke verbeteringen zijn nodig om een duurzaam e-inclusiebeleid uit te bouwen 

in Vlaanderen?  

 

⋅ Subvragen: 

⋅ Welke praktijken hanteren de middenveldorganisaties in Vlaanderen? Biedt hun e-

inclusieaanpak een oplossing voor de verschillende determinanten van digitale uitsluiting 

die geïdentificeerd werden in onderzoekdeel I? Gaat hun aanpak verder dan het 

verschaffen van toegang?  

⋅ Welke kwetsbare doelgroepen bereiken de middenveldorganisaties in Vlaanderen? 

Stemmen hun doelgroepen overeen met de risicogroepen voor digitale uitsluiting die in 

Deel I werden geïdentificeerd? 

⋅ Welke invloed hebben de middenveldorganisaties op het verhogen van de sociale, 

culturele of economische participatie van digitaal uitgesloten groepen? Welke strategieën 

moeten worden gebruikt bij het inzetten van digitale media om sociale inclusie te 

bevorderen?  

 

⋅ Einddoel: Formulering van beleidsaanbevelingen ter verbetering van het e-inclusiebeleid in 

Vlaanderen.  

 

Door digitale uitsluiting en digitale inclusie te benaderen vanuit verschillende invalshoeken, levert dit 

doctoraatsonderzoek een potentiële meerwaarde voor de wetenschappelijke en maatschappelijke 

debatten rond dit thema. Het doctoraatstraject draagt op die manier bij tot een verbeterd 

wetenschappelijk begrip van de problematiek van digitale uitsluiting,  terwijl het vernieuwende inzichten 

biedt voor de uitwerking van beleidsrelevante interventies met het oog op digitale inclusie. De 

onderstaande afbeelding toont de algemene opzet en focus van het doctoraatsonderzoek: 

 

Afbeelding – Algemene opzet en focus van het doctoraatsonderzoek 

 
 

Het eerste deel van het doctoraatsonderzoek – Deel I: Digitale Uitsluiting – focust op een theoretische 

verkenning van de verschillende determinanten van digitale uitsluiting. De nadruk ligt hierbij op een 

explicitering van de traditioneel geïdentificeerde determinanten zoals toegang, attitude of motivatie, 
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vaardigheden en gebruik. Aansluitend ligt de nadruk op een verdere identificatie van nieuwe 

determinanten zoals levensstijl en levensfase, de attitude ten aanzien van leren, de inbedding in 

sociale netwerken of de beschikbaarheid van ondersteuning. Een volgende stap is een denkoefening 

over de manier waarop theoretische en conceptuele inzichten met betrekking tot sociale uitsluiting 

kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de problematiek van digitale uitsluiting. En meer bepaald, hoe 

deze inzichten kunnen leiden tot een betere theoretische onderbouwing en interpretatie van oorzaak-

gevolgrelaties tussen de verschillende determinanten van digitale ongelijkheden en een betere 

identificatie van de risicogroepen van digitale uitsluiting. Deze drieledige analyse van (1) klassieke 

determinanten; (2) nieuwe determinanten; en (3) determinanten van digitale versus sociale uitsluiting, 

zal bijdragen tot een beter begrip van de complexiteit van digitale uitsluiting.  

 

Het einddoel van dit eerste onderzoekdeel – Deel I: Digitale Uitsluiting – is de opmaak van een 

vernieuwd conceptueel model voor digitale uitsluiting, waarbij de geïdentificeerde determinanten en de 

manier waarop ze elkaar onderling beïnvloeden, worden verklaard en schematisch worden voorgesteld 

worden. Het vernieuwde model zal vervolgens gebruikt worden als startpunt voor het tweede 

onderzoeksdeel dat focust op digitale inclusie in de praktijk en in het beleid. 

 

Het tweede deel van het doctoraatsonderzoek – Deel II: Digitale Inclusie – heeft als doel te 

onderzoeken wat de bouwblokken voor een duurzaam en ideaal e-inclusiebeleid moeten zijn. Het 

doctoraat wil verder gaan dan toegangsgerichte en technologisch deterministische oplossingen voor 

digitale uitsluiting. Het doctoraatsonderzoek focust daarom op een theoretische verkenning van 

bestaande e-inclusiemodellen en gaat na in welke mate deze modellen overeenstemmen met de 

determinanten van digitale uitsluiting die in Deel I werden geïdentificeerd. Vervolgens wil het 

doctoraatsonderzoek nagaan in welke mate deze modellen een antwoord bieden op fundamentele en 

structurele sociale ongelijkheden. Leidt digitale inclusie tot sociale inclusie? Het doctoraatsonderzoek 

wil ook nagaan wat de potentiële meerwaarde is van andere theoretische stromingen en sociale 

inclusiestrategieën. Biedt een vertaling van bijvoorbeeld de capabilities approach van Amarty Sen 

(1993) of Bourdieu’s (1986) interpretatie van sociaal en cultureel kapitaal een meerwaarde voor e-

inclusiestrategieën? Tot slot focust dit tweede onderzoekdeel op een kritische analyse van de 

betekenis en invulling van de concepten digitale inclusie, empowerment, participatie en sociale inclusie. 

 

Het einddoel van dit tweede onderzoekdeel – Deel II: Digitale Inclusie – is de realisatie van een nieuw, 

coherent en gecontextualiseerd beleidskader voor digitale inclusie. De focus ligt hierbij op een 

inhoudelijke en schematische voorstelling van de verschillende bouwstenen die cruciaal zijn voor een 

doeltreffend en duurzaam e-inclusiebeleid.  

 

Het onderzoek naar de antwoorden voor de uitbouw van een duurzaam e-inclusiebeleid in Vlaanderen 

is op verschillende manieren in Deel I en Deel II vervat. Het doctoraatsonderzoek is opgebouwd uit zes 

academische publicaties die rechtstreeks of onrechtstreeks de resultaten weergeven van acht aparte 

onderzoeksprojecten. Bij deze acht onderzoeksprojecten werden empirische oefeningen uitgevoerd 

met een focus op Vlaanderen. Hoe deze acht onderzoeksprojecten en zes academische publicaties 

zich tot elkaar en tot de onderzoeksvragen van het doctoraat verhouden, wordt uitgebreid beschreven 

in de volgende secties 1.1.3. Empirische onderzoeken aan de basis: een overzicht en 1.1.4. Opbouw 

en structuur van het doctoraat.  
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1.1.3 Empirische	  onderzoeken	  aan	  de	  basis:	  een	  overzicht	  
 

Zoals reeds aangegeven is het doctoraatsonderzoek gebaseerd op de theoretische inzichten en 

empirische resultaten van acht onderzoeksprojecten. Reflecties over digitale uitsluiting en digitale 

inclusie vormen daarbij de rode draad. Deze acht verschillende projecten zijn op een of andere manier 

met elkaar verbonden of bouwen chronologisch voort op eenzelfde thematiek. De onderstaande 

afbeelding geeft een overzicht van de acht projecten en hoe ze in relatie staan tot de zes academische 

publicaties en de onderzoekproblematiek en -vragen die aan de grondslag liggen van het doctoraat. 

 

Afbeelding – Overzicht onderzoeksprojecten aan de basis van het doctoraat 

 

 

Wat digitale uitsluiting betreft, focussen vier van de acht projecten op een steeds verdergaande 

verkenning en verdieping van determinanten en risicofactoren. Drie projecten gaan in op een 

conceptuele herziening van de begrippen digitale kloof en digitale inclusie. Eenzelfde aantal 

onderzoeken heeft betrekking op een diepgaande reflectie en verkenning van de meerwaarde van 

(gebruikers)profielen voor de identificatie van risicogroepen van digitale uitsluiting. Een eerste stand 

van zaken over digitale uitsluiting in Vlaanderen is terug te vinden in het IST-rapport, opgemaakt in 

2008. In 2013 wordt deze stand van zaken bijgewerkt in het project Sociale Staat Vlaanderen.  

 

Met betrekking tot digitale inclusie bevatten vijf projecten een evaluatie of analyse van praktijken voor 

digitale inclusie, al dan niet aangevuld met een verkenning van de meerwaarde van de betrokken 

actoren. Aansluitend gaan twee bijdragen dieper in op de noodzaak van een gedifferentieerde aanpak 

voor digitale inclusie op maat van gebruikers- en/of risicoprofielen. Eenzelfde aantal 

onderzoeksprojecten brengt de nodige informatie aan over de drempels en opportuniteiten van 

initiatieven die inzetten op het gebruik van digitale media in sociale-inclusie-initiatieven.  

 

De resultaten van deze acht projecten zijn op een zeer hybride manier verweven in het doctoraat. Drie 

projecten – met name het IST-project, het M&M-project en het project Sociale Staat Vlaanderen – zijn 
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rechtstreeks weergegeven in vier artikels. De meerwaarde van de vijf andere projecten – het 

Acknowledge-project, het MIDIS-project, het RECUP-PC en Alle Gezinnen Online project, het DGEI-

project en de TOOLKIT Mediawijsheid – zit vervat in de inhoudelijke aanvullingen bij elk hoofdstuk en 

in de laatste twee recentste artikels. 

 

De onderlinge verwevenheid weerspiegelt zich eveneens in de volgende beknopte beschrijving van de 

acht projecten: 

 

(1) Het Acknowledge-project  

 

Volledige titel: Accessibility of Knowledge Infrastructures in Flanders (Looptijd: 2008) 

 

Dit project behelst in de eerste plaats een analyse van de verschillende drempels waarmee 

VDAB-cursisten worden geconfronteerd bij het gebruik van e-learning modaliteiten, buiten het 

terrein van usability. In de tweede plaats omvat het een evaluatie van de VDAB-basisopleiding 

‘Aangename Kennismaking met de Computer’ dat zich toespitst op de ontwikkeling van 

digitale vaardigheden bij niet-gebruikers.  

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Het Acknowledge-project heeft voornamelijk 

bijgedragen tot een beter inzicht in de manier waarop motivationele karakteristieken het 

gebruik van digitale media en de participatie in bijkomende leertrajecten beïnvloeden. Het 

empirische onderzoek wees erop dat een groot deel van de respondenten zich niet engageert 

in bijkomende opleidingen wegens een aantal persoonsgebonden drempels zoals negatieve 

schoolervaringen in het verleden, een gebrek aan vertrouwen in het eigen leervermogen of 

een specifieke leerstijl die niet aansluit bij het formele onderwijs. Tegelijkertijd maakte het 

Acknowledge-project duidelijk dat een laagdrempelige pedagogische aanpak – kleine groepen, 

traag tempo, lesmateriaal op maat – een mogelijke manier is om knoppenangst en weerstand 

tegen digitale media te verminderen. De inzichten uit het Acknowledge-project fungeerden als 

een startpunt voor verdere reflecties over nieuwe determinanten van digitale uitsluiting in 

latere onderzoeken zoals het IST-project en het M&M-project.  

 

Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L. (2008) e-Learning en e-inclusie-initiatieven: Een 

kwalitatieve analyse van een aantal laagdrempelige e-learning en ICT-cursussen 

bij VDAB, IBBT Acknowledge project, WP1 D.1.3. – Vereisten laagdrempelige User 

Experience. 

 

Rapport: Zie bijlage nr. 1 – Rapport Acknowledge-project 

 

(2) Het IST-project 

 

Volledige titel: De Digitale Kloof van de Tweede Graad in Vlaanderen (Looptijd: November 

2009 – November 2010) 

 

Dit onderzoek behandelt de evolutie van digitale uitsluiting in Vlaanderen vanuit een 

conceptuele en empirische invalshoek. Het omvat een eerste exploratie van de verschillende 



	   22	  

drempels die eigen zijn aan digitale uitsluiting. Hierbij wordt aandacht besteed aan de 

traditionele drempels (cf. toegang, attitude of motivatie, vaardigheden en gebruik) en aan 

bijkomende nieuw geïdentificeerde drempels (cf. invloed van sociale netwerken, levensstijlen, 

familiale dynamiek…). Het bevat aansluitend een analyse van de aanpak en focus van 

initiatieven gericht op de digitale insluiting van individuen. Specifieke aandacht gaat hierbij uit 

naar de rol van de Vlaamse middenveldorganisaties. 

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Theoretisch heeft het IST-onderzoek tot een beter 

inzicht in de complexiteit van digitale uitsluiting geleid. Uit de literatuurstudie blijkt dat toegang, 

motivatie, gebruik, digitale vaardigheden en een aantal niet-demografische kenmerken zoals 

levensfasen en -stijlen en sociale netwerken belangrijke determinanten van digitale uitsluiting 

zijn. Het IST-onderzoek heeft bovendien tot het besef geleid dat bestaande meetinstrumenten 

onvoldoende rekening houden met het complexe karakter van digitale uitsluiting. Wat digitale 

inclusie betreft, heeft het IST-onderzoek bijgedragen tot een diepgaand inzicht in de sterke 

werking en de cruciale meerwaarde van e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen. Het empirische 

onderzoek heeft aangetoond dat de Vlaamse middenveldorganisaties een zeer 

laagdrempelige pedagogische aanpak hebben ontwikkeld, die de digitale inclusie van 

kwetsbare groepen bevordert. Tegelijkertijd heeft het IST-onderzoek bijgedragen aan een 

beter inzicht in de moeilijkheden die deze middenveldorganisaties ondervinden om hun e-

inclusie werking te bestendigen. De participatieve aanpak in het IST-onderzoek leidde tot de 

formulering van waardevolle beleidsaanbevelingen. De resultaten van het IST-onderzoek 

werden daarom geïntegreerd in twee academische publicaties van het doctoraat.  

 

Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L., Vleugels, C., Bannier, S., Pierson, J. (2010) De 

digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen. Onderzoek in opdracht van Instituut voor 

Samenleving en Technologie. 

 

Rapport: Zie bijlage nr. 2 – Rapport IST-project 

 

(3) Het M&M-project  

 

Volledige titel: Mediageletterdheid: Naar een Multidimensioneel Model van Digitale Exclusie 

(Looptijd: November 2010 – Mei 2011) 

 

Dit project behandelt de theoretische en methodologische vraagstukken met betrekking tot de 

conceptualisering en meting van digitale uitsluiting. Het geeft in de eerste plaats een 

uitgebreid overzicht van de tekortkomingen van huidige meetsystemen en bijhorende 

oorzaken en implicaties. In de tweede plaats wordt een verkennende analyse gemaakt van 

een meer genuanceerd en gecontextualiseerd kader om digitale uitsluiting te meten. Hierbij 

ligt de focus op een verdere herziening van de traditionele drempels – toegang, motivatie, 

gebruik en vaardigheden – en op bijkomende aspecten die in de theorie als cruciaal worden 

aangeduid.  

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Het M&M-onderzoek heeft voornamelijk duidelijkheid 

gecreëerd met betrekking tot de verschillende determinanten van digitale uitsluiting en hun 
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concrete karakteristieken. In het M&M-onderzoek worden toegang, motivatie, vaardigheden, 

gebruik, ondersteuningsnetwerken, sociale context en leerprocessen ontrafeld volgens 

duidelijke en meetbare indicatoren. Het M&M-onderzoek heeft hierdoor op een significante 

manier bijgedragen tot het einddoel van Deel I, met name de ontwikkeling van het vernieuwde 

conceptuele model voor digitale uitsluiting. Het M&M-onderzoek werd bijgevolg integraal 

opgenomen als artikel in Deel I van het doctoraat.  

 

Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L. (2011) Mediageletterdheid en digitale 

vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale exclusie. In: Moreas, M.A., 

Pickery, J. (Eds.) Mediageletterdheid in een digitale wereld, Brussel, Studiedienst Vlaamse 

Regering. 

 

Rapport: De academische publicatie in Deel I van dit doctoraatsonderzoek is de integrale 

verwerking van de resultaten van dit project. Er werd geen apart rapport opgesteld. 

 

(4) Het MIDIS-project 

 

Volledige titel: Meetinstrument voor Digitale Inclusie in Steden (Looptijd: 2011) 

 

Het MIDIS-project omvat vier onderzoekluiken: een theoretische herziening van de factoren 

die digitale uit- en insluiting bepalen; een casestudy van het e-inclusiebeleid van de Stad 

Gent; de ontwikkeling en validering van een meetinstrument voor digitale inclusie in steden; 

en de formulering van beleidsaanbevelingen om de aanpak van digitale inclusie in de Stad 

Gent te verbeteren.   

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Het MIDIS-project heeft duidelijk gemaakt dat er een 

conceptueel verschil is tussen digitale uitsluiting en e-inclusie. Uit de conceptuele verkenning 

in het MIDIS-project bleek duidelijk dat digitale uitsluiting samenhangt met mechanismen van 

uitsluiting waarmee digitale media gepaard gaan. e-Inclusie daarentegen verwijst naar het 

wegwerken van deze mechanismen van uitsluiting veroorzaakt door digitale media. Ook 

methodologisch heeft het MIDIS-project een belangrijke bijdrage geleverd. De evaluatie van 

methoden om kwetsbare personen te betrekken bij kwantitatief onderzoek, benadrukt (a) de 

meerwaarde van een klankbordgroep om de inhoudelijke toegankelijkheid van de vragenlijst 

te vergroten; en (b) de meerwaarde van intermediairen om de participatiegraad te verhogen. 

De resultaten van het MIDIS-project werden opgenomen als inhoudelijke aanvullingen bij Deel 

II van het doctoraat.  

 

Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L. (2012) Digitale inclusie & beleid in Gent. 

Onderzoeksrapport in opdracht van Digipolis en de Stad Gent. 

Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L. (2012) Meetbaarheid van digitale inclusie. 

Onderzoeksrapport in opdracht van Digipolis en de Stad Gent. 

 

Rapporten: Zie bijlage nr. 3 – Rapporten MIDIS project 
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(5) Het RECUP PC-project en Alle Gezinnen Online-project   

 

Looptijd RECUP PC: 2012 

Looptijd Alle Gezinnen Online: 2015 

 

Beide projecten omvatten een kritische evaluatie van een totaalaanpak van digitale inclusie (cf. 

toegang én vorming én ondersteuning) bij gezinnen die in armoede leven. Er wordt nagegaan 

of een simultane aanpak van meerdere drempels effectief tot een digitale en sociale 

(her)insluiting van deze gezinnen leidt. In het Alle Gezinnen Online-project werd de aanpak uit 

het RECUP PC-project uitgebreid van 17 tot 50 gezinnen in armoede. Voor beide projecten 

beoogt de evaluatie de formulering van een aantal do’s en don’ts die cruciaal zijn voor een 

eventuele schaalvergroting of voortzetting van deze totaalaanpak. 

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Het RECUP PC-project heeft geleid tot het inzicht dat 

een totaalaanpak van digitale inclusie bestaande uit toegang, vorming en ondersteuning een 

positieve invloed kan hebben op het welzijn en welbevinden van gezinnen in armoede. 

Hierdoor heeft het project op een significante manier vormgegeven aan het einddoel van Deel 

II, met name de identificatie van cruciale bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid. 

Tegelijkertijd heeft het RECUP PC-project bijgedragen tot het belangrijke inzicht dat de relatie 

tussen digitale en sociale uitsluiting niet voor alle determinanten van digitale uitsluiting 

rechtlijnig is. Toegang bleek problematisch te zijn voor alle deelnemers van het project. Het 

niveau van digitale vaardigheden van de deelnemers was daarentegen zeer verschillend. 

Deze verscheidenheid werd in het vervolgproject Alle Gezinnen Online opgevangen door een 

gedifferentieerd opleidingsaanbod uit te werken. Het Alle Gezinnen Online-project maakte 

duidelijk dat er verder moet worden gewerkt aan vormingstrajecten op maat voor mensen met 

doorgedreven digitale vaardigheden. De inzichten uit beide projecten werden gebruikt als 

startpunt om (a) de oorzaak-gevolgrelaties tussen digitale en sociale uitsluiting verder uit te 

diepen; en (b) de risicogroepen van digitale uitsluiting te herzien. De resultaten van beide 

projecten werden opgenomen als inhoudelijke aanvullingen bij Deel II van het doctoraat. 

 

Referentie: Mariën, I. (2012) Evaluatie van het Recup PC-project van de Stad Gent: Do’s en 

Don’ts voor de toekomst. Onderzoeksrapport voor Digipolis Gent. 

Referentie: Mariën, I. (2015) Alle Gezinnen Online. Evaluatie van het vervolgtraject van Recup 

PC: Do’s en Don’ts bij schaalvergroting. Onderzoeksrapport voor Digipolis Gent.  

 

Rapporten: Zie bijlage nr. 4 – Rapporten Recup PC-project en Alle Gezinnen Online project 

 

(6) Het DGEI-project 

 

Volledige titel: Digital Games for Empowerment and Inclusion (Looptijd: 2012) 

 

Dit project bevat een kritische evaluatie van de potentieel positieve invloed van digitale games 

om participatie, inclusie en empowerment te bevorderen bij kwetsbare groepen. Het omvat 

zeven casestudies met als doel de opportuniteiten en uitdagingen van een dergelijke aanpak 
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te identificeren. Daarnaast bevat het ook een conceptuele exploratie van de terminologie die 

eigen is aan digitale inclusie (cf. empowerment, participatie en inclusie).  

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Het DGEI-project heeft voornamelijk duidelijkheid 

gecreëerd over de conceptuele invulling van e-inclusie, empowerment en participatie. Het 

heeft op die manier bijgedragen aan de conceptuele visie die doorheen het doctoraat werd 

ontwikkeld.1 Tegelijkertijd heeft het DGEI-project meer duidelijkheid gebracht over de manier 

waarop digitale media kunnen worden ingezet bij trajecten van empowerment en sociale 

inclusie. Het project benadrukt dat het gebruik van digitale media altijd moet worden ingebed 

in bredere inclusie-aanpakken die gedragen worden door een veelheid aan praktijk- en 

beleidsactoren. De inzichten uit het DGEI-rapport werden integraal opgenomen als 

inhoudelijke aanvullingen bij Deel II van het doctoraat.  

 

Referentie: Stewart, J., Bleumers, L., All, A., Mariën, I., Schurmans, D., Van Looy, J., Jacobs, 

A., Willaert, K., De Grove, F., Misuraca, G., & Centeno, C. (2013). The Potential of Digital 

Games for Empowerment and Social Inclusion of Groups at Risk of Social and Economic 

Exclusion: Evidence and Opportunity for Policy. JRC Scientific and Policy Report (DGEI). 

 

Rapport: Zie bijlage nr. 5 – Rapport DGEI-project 

 

(7) Sociale Staat Vlaanderen 

 

Volledige titel: Van Digitale naar Maatschappelijke Participatie: Opportuniteiten en 

Uitdagingen (Looptijd: 2013) 

 

Deze bijdrage betreft de identificatie en toelichting van de opportuniteiten en uitdagingen van 

het gebruik van digitale media om de maatschappelijke participatie van groepen die 

momenteel minder of niet participeren, te vergroten. De focus ligt hierbij op: een theoretische 

reflectie over de relatie tussen digitale en maatschappelijke participatie; een overzicht van de 

stand van zaken op het vlak van digitale en maatschappelijke participatie in Vlaanderen; een 

verkenning van mogelijke toekomstige evoluties van digitale participatie in Vlaanderen; en een 

kritische analyse van vier interessante internationale praktijkvoorbeelden.  

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: Het project Sociale Staat Vlaanderen verdiept de 

concepten digitale en sociale uitsluiting en stelt dat beiden begrippen moeten worden bekeken 

als een continuüm van posities tussen volledige uitsluiting en volledige insluiting. De inzichten 

uit Sociale Staat Vlaanderen hebben mee vormgegeven aan de herziening van de huidige 

risicogroepen van digitale uitsluiting. Het project benadrukt eveneens de structurele en 

maatschappelijke mechanismen van uitsluiting die worden veroorzaakt door digitaliserings- en 

innovatieprocessen. Op die manier vormt het een belangrijke meerwaarde voor het einddoel 

van Deel I, met name de uitwerking van het vernieuwde conceptueel model voor digitale 

uitsluiting. Ook met betrekking tot digitale inclusie, heeft het project Sociale Staat Vlaanderen 

meerdere inzichten aangebracht. De resultaten tonen aan dat digitale media een middel 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Zie	  sectie	  1.2.1	  –	  Conceptueel:	  Van	  digitale	  kloof	  naar	  ongelijkheden,	  uitsluiting	  en	  inclusie.	   
2	  Mariën,	  I.,	  Van	  Audenhove,	  L.,	  Vleugels,	  C.,	  Bannier,	  S.	  &	  Pierson,	  J.	  (2010)	  De	  digitale	  kloof	  van	  de	  tweede	  
graad	  in	  Vlaanderen.	  Onderzoek	  in	  opdracht	  van	  Instituut	  voor	  Samenleving	  en	  Technologie,	  (SMIT). 
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kunnen zijn om empowerment, participatie of zelfontwikkeling tot stand te brengen. Een 

integratie met meerdere beleidsdomeinen en de implicatie van lokale en regionale 

middenveld- en beleidsactoren vormt hierbij echter een cruciale succesfactor. De inzichten uit 

het project Sociale Staat Vlaanderen hebben belangrijke input aangeleverd voor het einddoel 

van Deel II, met name de ontwikkeling van bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid. 

Het onderzoek Sociale Staat Vlaanderen werd daarom integraal opgenomen als artikel bij 

Deel II van het doctoraat. 

 

Referentie: Mariën, I., Baelden, D., Bens, J., Schurmans, D., Van Audenhove, L., Smukste, K., 

Pierson, J., Lemal, M., Goubin, E. (2013) Van digitale naar maatschappelijke participatie: 

Opportuniteiten en uitdagingen. In Callens, M., Noppe, J. & Vanderleyden, L. (eds.) De sociale 

staat van Vlaanderen 2013. 

 

Rapport: De publicatie in Deel II van dit doctoraatsonderzoek is de integrale verwerking van 

de resultaten van dit project. Er werd geen apart rapport opgesteld. 

 

(8) TOOLKIT Mediawijsheid (of Maks vzw-project) 

 

Volledige titel: Naar gebruikersprofielen van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties 

(Looptijd: 2013) 

 

In dit project wordt het mediagebruik van jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties 

leven, in kaart gebracht. De focus ligt hierbij op de uitwerking van mediaprofielen van deze 

jongeren op basis van hun mediagebruik, hun sociaal-economische situatie en bijkomende 

contextuele factoren zoals gezinscultuur en attitude ten aanzien van digitale media. Het 

project kwam tot stand in samenwerking met Maks vzw.  

 

Bijdrage aan het doctoraatsonderzoek: De TOOLKIT Mediawijsheid, ook wel het Maks vzw-

project genoemd, bevestigde de digitale diversiteit onder kwetsbare bevolkingsgroepen en het 

grote niveauverschil in digitale vaardigheden tussen jongeren. De opgemaakte profielen 

weerspiegelen deze diversiteit en stellen de oorzaak-gevolgrelatie tussen digitale en sociale 

uitsluiting verder ter discussie. Het project vormde op die manier een bijkomend startpunt om 

(a) verder na te denken over oorzaak-gevolgrelaties tussen digitale en sociale uitsluiting; en 

(b) de risicogroepen van digitale uitsluiting te identificeren. De resultaten van het Maks vzw 

project werden geïntegreerd als een inhoudelijke aanvulling bij Deel I van het doctoraat.  

 

Referentie: Schurmans, D., Mariën, I. (2013) Naar gebruikersprofielen van kwetsbare 

jongeren: Over digitale media, sociale context en digitale ongelijkheden. Onderzoeksrapport in 

opdracht van Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, Speerpuntproject 

1, Toolkit Mediawijsheid: Methodieken en goede praktijken in samenwerking met Maks vzw. 

 

Rapport: Zie bijlage nr. 6 – Rapport Maks vzw-project. 
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1.1.4 Opbouw	  en	  structuur	  van	  het	  doctoraat	  
 

Zoals reeds vermeldt, bestaat het doctoraat uit twee grote delen die zijn opgebouwd rond zes 

academische publicaties. Structuurmatig levert dit met andere woorden het volgende op: 

 

! Inleiding: Probleemsituering, onderzoeksvragen en opzet van het onderzoek 

 

! Deel I – Digitale uitsluiting: Geheel van reflecties met betrekking tot digitale uitsluiting 

 

⋅ Publicatie 1 – Referentie: Mariën, I., Vleugels, C. (2011). Van digitale kloof naar digitale 

inclusie: naar een duurzame ondersteuning van e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen. In: 

Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 39(4): 104-119. 

⋅ Publicatie 2 – Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en 

digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale exclusie. In: 

Moreas, M.A., Pickery, J. (Eds.) Mediageletterdheid in een digitale wereld, Brussel, 

Studiedienst Vlaamse Regering. 

⋅ Publicatie 3 – Referentie: Mariën, I., Heyman, R., Salemink, K. & Van Audenhove, L. 

(forthcoming). Digital by Default: Consequences, Casualties and Coping Strategies. In: 

Social Inequalities, Media and Communication: A Global Perspective, by Servaes, J. & 

Oyedemi (Eds.). T. Rowman & Littlefield Publishing Group, Lexington Books.  

⋅ Einddoel Deel I – Nieuw conceptueel model voor digitale uitsluiting.  

 

! Deel II – Digitale inclusie: Geheel van reflecties met betrekking tot digitale inclusie 

 

⋅ Publicatie 4 – Referentie: Mariën, I., Van Audenhove, L. (2012). Digitale inclusie: Het 

middenveld als structurele partners. In: Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J., Van 

Haarlem, A. (Eds.) Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2012: Lokale vormen van 

armoedebestrijding: een sociaal innovatieve benadering. 

⋅ Publicatie 5 – Referentie: Mariën, I., Baelden, D., Bens, J., Schurmans, D., Van 

Audenhove, L., Smukste, K., Pierson, J., Lemal, M. & Goubin, E. (2013). Van digitale 

naar maatschappelijke participatie: Opportuniteiten en uitdagingen. In Callens, M., Noppe, 

J. & Vanderleyden, L. (Eds.) De sociale staat van Vlaanderen 2013. 

⋅ Publicatie 6 – Referentie: Mariën, I., & Prodnik, J. (2014) Digital inclusion and user 

(dis)empowerment: a critical perspective. Info, 16(6), 35–47. 

 

! Eindconclusie: Een toekomstvisie voor e-inclusie in Vlaanderen 

 

⋅ Einddoel Deel II – Bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid. 

⋅ Einddoel: Beleidsaanbevelingen voor een duurzaam e-inclusiebeleid in Vlaanderen.  

 

De inleiding geeft de verschillende onderzoeksproblemen en -vragen weer die aan de basis van dit 

doctoraatsonderzoek liggen. Aansluitend wordt ook meer achtergrondinformatie gegeven over de acht 

verschillende onderzoeksprojecten waarop het doctoraat is gebaseerd en hoe deze acht 

onderzoeksprojecten zich verhouden tot de onderzoeksvragen die aan de basis liggen van het 
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doctoraatsonderzoek. De inleiding licht eveneens de theoretische en methdologische visie toe in het 

doctoraatsonderzoek werd gehanteerd.  

 

Het doctoraat is opgebouwd aan de hand van zes academische publicaties, verdeeld over Deel I en 

Deel II, die zich ieder toespitsen op een of meerdere onderdelen van de onderzoeksvragen. Doordat 

het doctoraat is opgebouwd op basis van academische publicaties, zit het merendeel van de 

antwoorden op de onderzoeksvragen en -doelen op een hybride manier verweven in ieder van deze 

publicaties en de hierbij aansluitende inhoudelijke contextualisering en aanvullingen. De zes publicaties 

werden daarom bewust aangevuld met een uitgebreide situering van de context, de focus en de manier 

waarop de publicaties aansluiten bij de onderzoeksvragen en -doelen. Meerdere publicaties zijn het 

resultaat van grootschalige onderzoeksprojecten waaraan verschillende onderzoekers hebben 

meegewerkt. De situering van elke publicatie omvat daarom ook een explicitering van de rollen en de 

taakverdeling van deze onderzoekers zodat de concrete bijdrage van de doctoranda steeds duidelijk is. 

Deze situering besteedt eveneens de nodige aandacht aan bijkomende aanvullingen met resultaten en 

inzichten die niet vervat zitten in de publicatie, maar wel verkregen zijn uit de uitgebreide 

literatuurstudie en de empirische onderzoeken aan de basis van dit doctoraatsonderzoek. De 

geselecteerde publicaties hebben bovendien tot verschillende zijtrajecten en bijkomend onderzoek op 

lokaal, regionaal en internationaal niveau geleid. In de zes publicaties werden verschillende 

methodologieën gebruikt, afhankelijk van de initiële vraagstelling aan de basis van de aparte 

onderzoeken en bijhorende publicaties. Een apart hoofdstuk over de methodologie leidt tot een te grote 

redundantie, aangezien elke publicatie de gehanteerde methodologie reeds een beknopt beschrijft, zij 

het onvoldoende diepgaand. Daarom werd ervoor gekozen om bij elke publicatie een meer 

gedetailleerde beschrijving van de gehanteerde methodologie te voorzien.  

 

Met andere woorden, elke publicatie wordt weergegeven in een aparte sectie waarbij telkens de nodige 

achtergrondinformatie wordt gegeven over de volgende aspecten:   

 

(1) Situering van de publicatie: Dit omvat een uitgebreide beschrijving van het onderzoek 

waarop de publicatie is gebaseerd. Meer bepaald over de projectoproep die de basis vormt 

van het onderzoek, de uiteindelijke focus en aanpak van het onderzoek en de taak- en 

rollenverdeling van de betrokken onderzoekers, in het bijzonder wat betreft de rol van de 

doctoranda. 

(2) Methodologie: Dit behelst een uitgebreide beschrijving van de methodologische aanpak 

die aan de basis ligt van het onderzoek, inclusief een directe verwijzing naar de documenten 

die hierbij werden gebruikt (bv. topiclijst, draaiboek, vragenlijst…). 

(3) Inhoudelijke contextualisering: Dit bevat een beknopte beschrijving van de bijdrage van het 

artikel aan het einddoel van onderzoekdeel I (cf. uitwerking van een vernieuwd conceptueel 

model voor digitale uitsluiting); het einddoel van onderzoekdeel II (cf. identificatie van de 

bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid); de beleidsaanbevelingen voor een 

duurzaam e-inclusiebeleid in Vlaanderen; en/of het participatieve proces dat de basis vormt 

van het doctoraatsonderzoek.  

(4) Inhoudelijke aanvullingen: Dit omvat bijkomende resultaten of inzichten die werden 

verkregen op basis van een van de acht onderzoeksprojecten die de grondslag vormen van 

het doctoraatsonderzoek maar niet vermeld staan in de publicatie. Hierbij wordt ook 

beschreven hoe deze aanvullingen bijdragen tot (a) het einddoel van Deel I; (b) het einddoel 
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van Deel II; (c) de beleidsaanbevelingen voor een duurzaam e-inclusiebeleid in Vlaanderen; 

en/of (d) het participatieve proces dat aan de basis ligt van het doctoraatsonderzoek. 

 

In Deel I – Digitale uitsluiting – leggen drie publicaties de nadruk op de conceptuele en theoretische 

evolutie die digitale uitsluiting de voorbije jaren heeft ondergaan. Het eerste artikel “Van digitale kloof 

naar digitale inclusie: naar een duurzame ondersteuning van e-inclusie initiatieven in Vlaanderen” 

beschrijft de manier waarop het concept van de digitale kloof de voorbije jaren is gewijzigd. Tegelijk 

bevat het de eerste resultaten van de inventarisatie en analyse van e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen. 

De tweede publicatie “Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model 

van digitale exclusie” is volledig theoretisch en gaat dieper in op de herziening en de identificatie van 

traditionele en nieuwe determinanten van digitale uitsluiting. In de derde publicatie “Digital by Default: 

Consequences, Casualties and Coping strategies” ligt de nadruk op het samenbrengen van de 

verschillende theoretische inzichten die werden verkregen in de loop van het doctoraatstraject. Tot slot 

omvat Deel I een bijdrage over de huidige risicogroepen van digitale uitsluiting; en een grafische 

voorstelling en beschrijving van het vernieuwde conceptuele model voor digitale uitsluiting (cf. einddoel 

van onderzoekdeel I). 

 

Deel II – Digitale inclusie – omvat drie publicaties die dieper ingaan op de manier waarop vanuit theorie 

en vanuit de praktijk in Vlaanderen of Europa wordt gewerkt aan de bestrijding van digitale uitsluiting. 

Het eerste artikel “Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners” beschrijft de rol en aanpak 

van de middenveldorganisaties in Vlaanderen voor een strategisch en duurzaam e-inclusiebeleid. Het 

gaat daarnaast dieper in op de effectieve impact van dergelijke initiatieven en de relatie tussen digitale 

en sociale inclusie. Deze relatie wordt verder uitgediept in het tweede artikel “Van digitale naar 

maatschappelijke participatie: Opportuniteiten en uitdagingen”. In deze publicatie wordt een 

theoretische en empirische analyse gemaakt van e-inclusie-initiatieven die erop gericht zijn om 

maatschappelijke participatie en empowerment van mensen te vergroten, onder meer door de inzet 

van digitale media. Dit artikel geeft ook een overzicht van de state of the art van digitale participatie in 

Vlaanderen. Het derde artikel “Digital inclusion and user (dis)empowerment: A critical perspective” 

biedt een kritische blik hierop en trekt een aantal assumpties in twijfel, zoals het technologisch 

deterministische discours achter het idee ‘ICT voor inclusie’ of de zeer individu-gedreven strategie 

achter mediawijsheid en digitale inclusie. Tot slot omvat Deel II een specifieke bijdrage – getiteld 

“Beleidscontext in Vlaanderen” – met een overzicht van de beleidsaandacht voor digitale uitsluiting en 

e-inclusie in Vlaanderen sinds 2000. 

 

Het doctoraatsonderzoek wordt vervolgens afgesloten met een algemeen besluit. Dit besluit biedt, 

vanuit een overkoepelend perspectief, een kritisch antwoord op de belangrijkste onderzoeksvragen en 

-doelen die de grondslag vormen van dit doctoraatsonderzoek. Het brengt ook de verschillende 

inzichten samen die werden verkregen uit de vele theoretische en empirische onderzoeken die aan de 

basis liggen van dit doctoraatsonderzoek. Het vertaalt deze inzichten naar (a) bouwblokken voor een 

duurzaam e-inclusie beleid (cf. einddoel Deel II) en (b) een reeks beleidsaanbevelingen gericht op de 

uitwerking van een toekomstig e-inclusie beleid voor Vlaanderen.  

 

Tot slot nog enkele opmerkingen ter verduidelijking: de bibliografie aan het einde van dit document 

bevat alle referenties die werden gebruikt voor de totaliteit van het doctoraatsonderzoek. Alle literatuur 

die werd gebruikt voor de inleiding, de bindteksten, de verschillende publicaties, hun inhoudelijke 
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contextualisering, inhoudelijke aanvullingen en het besluit, is met andere woorden terug te vinden in de 

finale bibliografie aan het einde van dit document. Documenten die ter ondersteuning van het 

empirische onderzoek werden opgesteld – topiclijsten, vragenlijsten, surveys,… – werden geïntegreerd 

als een aparte bijlage. 

	  
1.2 Visie	  op	  digitale	  uitsluiting	  

1.2.1 Conceptueel:	  Van	  digitale	  kloof	  naar	  ongelijkheden,	  uitsluiting	  &	  inclusie	  
 

In de loop van het doctoraatsonderzoek vond een fundamentele conceptuele evolutie plaats. Het was 

snel duidelijk dat het concept de digitale kloof niet langer voldeed om de achterliggende problematiek 

te duiden. Een uitgebreide theoretische verkenning in 2010 wees erop dat er geen sprake meer was 

van een dichotomie tussen diegenen met toegang en diegenen zonder toegang; of tussen diegenen die 

wel gebruikmaken van digitale media en diegenen die er geen gebruik van maken; of tussen diegenen 

die wel een direct voordeel halen uit hun gebruik van digitale media en diegenen die daar niet in slagen. 

Daarop werd digitale inclusie aangebracht als vervangend concept: 

 

“Er is dus nood aan het gebruik van nieuwe terminologie die tegelijkertijd de huidige 

complexiteit van de relatie tussen ICT en sociale uitsluiting aangeeft. Een mogelijke 

term is deze van digitale inclusie. Door zijn positieve connotatie geeft hij aan dat het 

niet louter gaat om mechanismen van uitsluiting maar ook om mechanismen van 

insluiting of inclusie.” (Mariën et al., 2010, p. 49) 

 

Uit latere theoretische denkoefeningen werd echter duidelijk dat digitale inclusie of e-inclusie niet kon 

worden gebruikt ter vervanging (Bleumers et al., 2012). Het concept e-inclusie verwijst niet naar de 

achterliggende problematieken maar wel naar de processen van inclusie die een antwoord bieden op 

deze problematieken. Maar welke term wordt dan wel beter gehanteerd als het concept digitale kloof 

niet langer gepast is en e-inclusie evenmin kan worden gebruikt ter vervanging?  

 

In de internationale literatuur werden de concepten digital inequalities of digital exclusion aangebracht 

(Hargittai, 2003; Helsper, 2012; Pena-Lopez, 2009; Witte & Manon, 2010). Aan het einde van het 

doctoraatstraject werd echter duidelijk dat de concepten ongelijkheden en uitsluiting niet dezelfde 

betekenis dragen (Mariën et al., forthcoming). Ongelijkheden verwijzen naar verschillen tussen 

bevolkingsgroepen, landen, mensen of andere entiteiten. Uitsluiting verwijst naar een achtergestelde 

positie waarin iets of iemand zich bevindt. Ongelijkheden omvatten op die manier het volledige 

spectrum van posities tussen volledige uitsluiting en volledige insluiting. In het kader van het 

doctoraatsonderzoek werd om deze reden het volgende continuüm voor digitale ongelijkheden 

ontwikkeld:  

 

A Classification of digital inequalities, by Mariën (2015) 
Continuum of digital inequalities 

Deep digital exclusion  Confrontation with multiple and overlapping digital exclusion barriers that are 
intertwined and reinforce each other. Overall lack of opportunities and support 
that stimulate access, use, motivation and the development of skills. The digital 
exclusion issues at hand cannot be overcome without intervention. 

Wide digital exclusion Confrontation with several digital exclusion barriers that occur simultaneously. 
Access and use patterns are present but limited.  

Concentrated digital Position balanced between digital exclusion and inclusion. On the one hand 
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exclusion/inclusion confrontation with a small number of barriers concentrated around one or two 
ICT-related issues. On the other hand no problem with the remaining aspects of 
digital participation.  

Wide digital inclusion Broad take-up of ICTs. When issues of digital exclusion occur, they are rather 
easily overcome. 

Deep digital inclusion Overall and fully autonomous use of ICTs. No prominent mechanisms of digital 
exclusion at play.  

 

Het doctoraatsonderzoek gaat daarom uit van een conceptueel onderscheid tussen digitale 

ongelijkheden en digitale uitsluiting. Digitale ongelijkheden omvatten alle mogelijke posities tussen 

volledige digitale uitsluiting en volledige digitale insluiting. Deze digitale ongelijkheden verwijzen naar 

de verschillen die zich voordoen tussen mensen met betrekking tot de mate waarin en de manier 

waarop zij omgaan met digitale media. Digitale uitsluiting daarentegen omvat de achtergestelde sociale 

positie waarin iemand zich bevindt door toedoen van deze digitale ongelijkheden. Dit onderscheid is 

cruciaal omdat verschillen in toegang, motivatie, vaardigheden of andere aspecten die het gebruik van 

digitale media beïnvloeden, niet noodzakelijk en automatisch gepaard gaan met mechanismen van 

uitsluiting (Mariën, 2012; Schurmans & Mariën, 2013). Digitale ongelijkheden spitsen zich toe op de 

fundamentele verschillen tussen mensen, bevolkingsgroepen, typologieën of andere entiteiten en hoe 

deze verschillen zich ten opzichte van elkaar verhouden: 

	  
“Digital Inequality: A refined understanding of the "digital divide" that emphasizes a 

spectrum of inequality across segments of the population depending on differences 

along several dimensions of technology access and use.” (Hargittai, 2003, p.2) 

    

Er doen zich bijvoorbeeld verschillen voor in de manier waarop verschillende generaties met digitale 

media omgaan, met name op het vlak van hun fysieke toegang, de diversiteit in gebruik of het niveau 

van digitale vaardigheden. Jongeren hebben meer toegang, thuis en mobiel, dan ouderen (Verdegem, 

2009). Ouderen daarentegen hebben doorgaans betere informatievaardigheden dan jongeren en gaan 

dus op een meer kritische manier om met media-inhouden (van Deursen & van Dijk, 2009; van 

Deursen, 2010). Het feit dat deze verschillen bestaan is op zich zeer logisch en kan worden verklaard 

vanuit de situationele factoren waarmee elke generatie te maken krijgt. Vanuit het oogpunt van 

dagelijkse praktijken en behoeften is het vanzelfsprekend dat jongeren meer gebruikmaken van digitale 

media die zich toespitsen op communicatie, interactie en creatie (Hargittai & Hinnant, 2008; Lee, 2008). 

Terwijl ouderen digitale media eerder functioneel gebruiken, aansluitend bij het gezinsleven of de 

werkomgeving (Ribak, 2001). Er wordt gesteld dat dergelijke verschillen in toegang of gebruik, 

gebaseerd op sociaaldemografische karakteristieken als gender, leeftijd of opleidingsniveau zich ook in 

de toekomst zullen blijven manifesteren (Mossberger et al., 2003). Maar deze verschillen an sich zijn 

niet noodzakelijk problematisch en worden voornamelijk vorm gegeven vanuit de onmiddellijke 

leefwereld van de mens en zijn dagelijkse culturele en sociale praktijken (Doyle, 2008; Selwyn et al., 

2005; Sinclair & Bramley, 2010).  

 

Digitale uitsluiting is daarentegen wel steeds een problematisch gegeven omdat het samenhangt met 

de achtergestelde maatschappelijke positie van mensen, bevolkingsgroepen, typologieën of andere 

entiteiten als gevolg van bestaande ongelijkheden. Digitale uitsluiting gaat over de onderliggende 

dynamieken van sociale uitsluiting en de nefaste gevolgen die door deze ongelijkheden worden 

veroorzaakt. De nadruk ligt hierbij steeds meer op de directe meerwaarde die al dan niet wordt 

verkregen door het gebruik van digitale media (Goldfarb & Prince, 2007; Notley & Foth, 2008; Selwyn, 
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2004; Steyaert & Gould, 2009; van Dijk, 2003). Of, zoals Hargittai & Hinnant (2008, p. 606) 

verduidelijken, op de potentiële meerwaarde van het gebruik van digitale media voor een bredere 

maatschappelijke participatie in levensdomeinen als gezondheid, tewerkstelling of politieke participatie: 

 

“We focus on “capital-enhancing” uses of the Web to explore who is more likely to 

engage in uses that may enhance one’s life chances. By such uses we refer to 

activities that may lead to more informed political participation (seeking political or 

government information online), help with one’s career advancement (exploring career 

or job opportunities on the Web), or consulting information about financial and health 

services.”  

 

Dit houdt in dat risicogroepen voor digitale uitsluiting moeten worden gedefinieerd vanuit de ontrafeling 

van de relatie tussen digitale ongelijkheden en (a) het al dan niet kunnen omzetten van het gebruik van 

digitale media in een direct maatschappelijk voordeel; en (b) het ontstaan van mechanismen van 

sociale uitsluiting. Dit bevestigt nogmaals het belang van een conceptueel onderscheid tussen digitale 

ongelijkheden en digitale uitsluiting.  

 

Naast de concepten digitale ongelijkheden en digitale uitsluiting, werd de betekenis van het concept e-

inclusie verder uitgeklaard in de loop van het doctoraatsonderzoek. Er wordt bewust afstand genomen 

van de louter economisch gerichte invulling die herhaaldelijk wordt gehanteerd in beleidsdocumenten. 

Hierbij wordt digitale inclusie quasi gelijkgesteld met het streven naar economische ontwikkeling of de 

verbetering van de economische positie van mensen of andere entiteiten (Steyn & Johanson, 2011; 

Timmers, 2008). Digitale inclusie moet evenzeer een antwoord bieden op de mechanismen van sociale 

uitsluiting, die nauw verweven zijn met digitale uitsluiting. Het behelst het geheel aan oplossingen voor 

de verschillende ICT-gerelateerde en maatschappelijke drempels eigen aan digitale uitsluiting. Digitale 

inclusie omvat dus niet enkel oplossingen voor de economisch gerelateerde drempels zoals een 

gebrek aan fysieke toegang tot digitale media of te hoge abonnementsprijzen, maar behelst eveneens 

de verbetering van het individuele welzijn of het faciliteren van participatie op sociaal en cultureel vlak 

(Heeley & Damodaran, 2009). Digitale inclusie hangt bijgevolg in grote mate samen met de notie van 

sociale inclusie (Haché & Cullen, 2010; Sinclair & Bramley, 2010), zoals gedefinieerd door de 

Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie (2004, p. 16): 

 

“Social inclusion is a process which ensures that those at risk of poverty and social 

exclusion gain the opportunities and resources necessary to participate fully in 

economic, social and cultural life and to enjoy a standard of living and well-being that is 

considered normal in the society in which they live. It ensures that they have a greater 

participation in decision making which affects their lives and access to their 

fundamental rights.” (European Commission & The Council of the European Union, 

2004, p. 16, in Haché & Cullen, 2010, p.14) 

 

Er is echter een fundamenteel verschil tussen de conceptuele invulling van sociale en digitale inclusie. 

Sociale inclusie richt zich zeer specifiek op sociaal-economisch uitgesloten bevolkingsgroepen zoals 

mensen in armoede, daklozen of alleenstaande moeders (Dekkers & Kegels, 2003; Vranken et al., 

2006). Digitale inclusie daarentegen kan evengoed van toepassing zijn op de sociaal-economische 
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middenklasse of hogere klassen, die door een problematische relatie met digitale media worden 

blootgesteld aan nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting (Mariën et al., forthcoming).  

 

Het doctoraatsonderzoek volgt evenmin de duale invulling van digitale inclusie zoals die aan bod komt 

in de Riga-verklaring (2006, p. 1) en het i2010-initiatief van de Europese Commissie (2007, p. 2): “e-

Inclusion means both inclusive ICT and the use of ICT to achieve wider inclusion objectives”. Deze 

duale opdeling impliceert een contradictio in terminis. Onderzoek naar digitale uitsluiting wijst uit dat 

digitale media tot nieuwe mechanismen van uitsluiting kunnen leiden of bestaande mechanismen 

kunnen versterken (Mariën et al., forthcoming). Dit betekent dat de inzet van digitale media (of ICT) met 

het oog op meer participatie, empowerment of inclusie inherent gepaard gaat met potentiële 

mechanismen van uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen of gebruikerstypologieën. De term ICT 

for inclusion laat bovendien uitschijnen dat digitale media centraal moeten staan in processen van 

participatie en inclusie (Steyn & Johanson, 2011). Maar, onderzoek toont aan dat digitale media op 

zich geen motor voor verandering vormen. Integendeel, digitale media kunnen enkel succesvol 

bijdragen tot processen van inclusie als ze ingebed zitten in bredere beleidslijnen van sociale inclusie 

en bottom-up initiatieven (Bianchi et al., 2006; Brotcorne et al., 2009; Gorski, 2008; Haché & Centeno, 

2011; Heeley & Damodaran, 2009). Een betere en meer gepaste term, aangebracht door Bradbrook & 

Fisher (2004), is daarom ICT-proofing dat betrekking heeft op de integratie van digitale media in 

bestaande programma’s en initiatieven gericht op sociaal uitgesloten groepen. Daarnaast is het 

concept inclusive ICT zeer technologie-deterministisch en misleidend van aard. Het wekt de indruk dat 

louter ICT-gerelateerde aspecten als gebruiksvriendelijkheid of kostprijs belangrijk zijn, terwijl inzetten 

op hulpbronnen en opportuniteiten voor gebruik en training evenzeer cruciale aspecten van digitale 

inclusie zijn (Bianchi et al., 2006; Boeltzig & Pilling, 2007; Communities and Local Government, 2008a; 

Gilbert, 2010; James, 2008; Wright & Wadhwa, 2010). 

 

Het doctoraatsonderzoek neemt ook afstand van het idee dat de creatie van content een van de 

ultieme doelstellingen van het gebruik van digitale media moet zijn (Hargittai & Walejko, 2008) of zoals 

hier wordt verwoord door Damodaran & Olphert (2006, p. 51): 

 

“Citizens empower citizens to go beyond being ‘users and choosers’ of technology to 

become ‘makers and shapers of the technologies available to them and the rest of 

society. In a truly inclusive digital society, citizens need to be “actively engaged in the 

creation of sociotechnical systems.”  

 

Gebruikspatronen worden in grote mate vormgegeven vanuit persoonlijke noden en wensen, en vanuit 

de culturele en sociale praktijken die eigen zijn aan de individuele context (Brotcorne et al., 2010; 

Crang et al., 2006; Gilbert, 2010; Selwyn, 2003; Verdegem, 2009). Dit geldt ook voor het creëren van 

media en media-inhouden. Niet iedereen heeft de behoefte om dingen te creëren. Mensen die media 

op een zogenaamd passieve manier consumeren, bijvoorbeeld door informatie te vergaren, deze te 

lezen, te verwerken en te bewaren, kunnen daar ook een meerwaarde uit halen (Brants & Frissen, 

2003). Het einddoel van digitale inclusie is eerder dat iedereen de mogelijkheid heeft om, naar eigen 

behoefte en keuze, te beslissen over zijn gebruik van digitale media. Dit betekent dat niet iedereen 

media-content moet maken, maar er wel toe in staat moet zijn. Meer nog, diegenen die media of 

media-inhouden willen creëren, moeten daarvoor alle nodige opportuniteiten en ondersteuning krijgen. 

In het doctoraatsonderzoek wordt digitale inclusie daarom geconceptualiseerd als het bewerkstelligen 
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van een zogenaamde vrije digitale keuze of wat Helsper (2008) a free digital choice noemt. Deze visie 

sluit nauw aan bij de capabilities approach van Amartya Sen (1993), die Selwyn & Facer (2007, p. 23) 

vertalen en verwoorden in de volgende hoofddoelstelling van een e-inclusie beleid:  

 

“Enabling all individuals to make informed and empowered choices about the uses of 

ICTs whilst ensuring these individuals have ready access to the resources required to 

enable them to act on these choices.”   

 

Deze brede invulling van een e-inclusiebeleid impliceert dat concepten als participatie en 

empowerment belangrijk zijn. Het concept participatie staat in het doctoraatsonderzoek gelijk aan de 

mate waarin mensen deelnemen aan verschillende levensdomeinen. Het nastreven van participatie als 

doelstelling van een e-inclusiebeleid mag echter niet louter vanuit een economische invalshoek worden 

ingevuld. Participatie mag niet worden verengd tot een engagement om (levenslang) te leren of tot een 

actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Het gaat evengoed om algemeen welzijn en sociaal 

welbevinden, interactie met anderen, of participatie in politieke processen. De inhoudelijke focus van 

het concept empowerment ligt vooral op de versterking van mensen zodat ze een vrije en bewuste 

keuze kunnen maken over de manier waarop ze digitale media willen gebruiken. Dit behelst het 

meegeven van de nodige competenties en een bewustzijn van de potentiële meerwaarde van digitale 

media. Een bewuste digitale keuze kan pas gemaakt worden als alle competenties beheerst worden, 

en als er vanuit een kritische afweging van de voor- en nadelen kan worden beslist wat de beste optie 

is.  

 

Samengevat kan gesteld worden dat het doctoraatsonderzoek afstand neemt van de notie van de 

digitale kloof. Het dichotome denken waarmee dit concept quasi automatisch gepaard gaat,samen met 

de achterliggende assumptie dat toegang tot digitale media de kern vormen van het probleem en de 

oplossing, stemt niet overeen met de complexiteit van de achterliggende problematiek. Een van de 

lessen die uit het doctoraatsonderzoek kan worden getrokken, is dat het concept digitale kloof moet 

worden vervangen door een drieledige invulling bestaande uit digitale ongelijkheden, digitale uitsluiting 

en e-inclusie. Enkel door deze drie concepten op een consequente manier te gebruiken bij de ontleding 

van bestaande dynamieken en de uitwerking van een e-inclusiebeleid, kan er afstand worden genomen 

van het dichotome zwart-witdenken over toegang, motivatie, digitale vaardigheden, 

ondersteuningsnetwerken of het gebruik van digitale media en hun maatschappelijke implicaties. In het 

doctoraatsonderzoek wordt ook een conceptueel onderscheid gemaakt tussen e-inclusie en e-

inclusiebeleid. Terwijl e-inclusie verwijst naar de positie waarin iemand zich bevindt, heeft e-

inclusiebeleid betrekking op de processen van inclusie waarbij bestaande drempels worden 

weggewerkt.  

 

Samengevat, worden de verschillende concepten in het doctoraat als volgt ingevuld: 

 

Digitale ongelijkheden verwijzen naar de structurele verschillen tussen mensen, bevolkingsgroepen 

of typologieën wat betreft de traditionele aspecten van digitale media – toegang, attitude, vaardigheden 

en gebruik – en bijkomende determinanten zoals autonomie in gebruik, de beschikbaarheid van 

ondersteuningsnetwerken of gebruiks- en trainingsopportuniteiten. Digitale ongelijkheden bestrijken het 

volledige spectrum van mensen die op alle vlakken problemen ervaren met digitale media tot diegenen 
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die op geen enkel vlak problemen ondervinden met digitale media en er 24/7 gebruik van maken en 

voordeel uit halen.  

 

Digitale uitsluiting verwijst naar de maatschappelijk achtergestelde positie van mensen door toedoen 

van het geheel van drempels en problemen die het autonome gebruik van digitale media negatief 

beïnvloeden. Deze achtergestelde positie kunnen ze niet op eigen kracht overbruggen. Digitale 

uitsluiting is op die manier altijd gerelateerd aan digitale media en de hieraan verbonden dynamieken 

waaruit nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting ontstaan of bestaande mechanismen van sociale 

uitsluiting zich verder manifesteren of versterken. 

 

e-Inclusie of digitale inclusie verwijst naar de maatschappelijk voordelige positie van mensen, 

gecreërd door het geheel van voordelen en opportuniteiten die het autonome gebruik van digitale 

media positief manier beïnvloeden. Deze voordelige positie gaat hand in hand met een versterkte 

participatie en mechanismen van sociale insluiting in verschillende levensdomeinen.  

 

Een e-inclusiebeleid omvat het geheel van oplossingen en strategieën die worden gehanteerd om de 

achterliggende mechanismen van sociale en digitale uitsluiting weg te werken zodat mensen ten volle 

kunnen participeren in de maatschappij. De focus ligt hierbij op het wegwerken van directe digitaal 

gerelateerde drempels zoals toegang, motivatie of digitale vaardigheden, en op het aanreiken van de 

nodige competenties, opportuniteiten en ondersteuning die een bewuste en vrije digitale keuze 

mogelijk maken.  

1.2.2 Vanuit	  een	  veelheid	  aan	  disciplines	  en	  theoretische	  stromingen	  
 

Dit doctoraatsonderzoek plaatst zich weloverwogen niet in één bepaalde theoretische stroming en 

baseert zich bewust niet op onderzoek uit één specifieke wetenschappelijke discipline. Hier zijn 

verschillende redenen voor. Eerst en vooral bestaat er tot vandaag geen duidelijke theoretische 

onderstroom in het (inter)nationaal onderzoek naar digitale uitsluiting. Integendeel, dit onderzoeksveld 

wordt gekenmerkt door een structureel gebrek aan theorieën (Cuervo, 2005; Gilbert, 2010; Tsatsou, 

2011) en het ontbreken van een duidelijke definiëring van de concepten digitale kloof, digitale 

ongelijkheden en digitale inclusie (Jin & Cheong, 2008; Pena-Lopez, 2009; van Deursen & van Dijk, 

2009). Er wordt daarentegen een veelheid aan invalshoeken gebruikt, die ieder met een aantal 

beperkingen gepaard gaan. Enerzijds worden diffusie- en adoptietheorieën gebruikt om te duiden waar, 

waarom en in welke mate specifieke digitale media worden aangekocht en gebruikt (Bouwman & Van 

Der Duin, 2007; Tsatsou, 2011). Een belangrijk nadeel hiervan is dat de focus voornamelijk ligt op 

makkelijk kwantificeerbare en vergelijkbare factoren zoals fysieke toegang en frequentie of diversiteit 

van het gebruik (Bradbrook & Fisher, 2004; Crang et al., 2006; Gilbert, 2010; Selwyn, 2003; 

Warschauer, 2003). Anderzijds worden technology-acceptance modellen (TAM) aangewend om de 

verschillende factoren te identificeren die een invloed hebben op hoe en wanneer individuen digitale 

media gebruiken. TAM-modellen houden echter onvoldoende rekening met economische, en meer 

structurele factoren (Manueli et al., 2007). Nog ander onderzoek gaat uit van de utility approach waarbij 

het directe gebruiksnut, of het ontbreken daarvan, als centraal element wordt gezien voor het al dan 

niet gebruiken van digitale media (Verdegem, 2009). Deze redenering is gestoeld op het feit dat de 

directe meerwaarde mee bepalend is voor de aanschaf en het gebruik van digitale media (Brandtzaeg 

et al., 2010; Manueli et al., 2007; Selwyn et al., 2005; van Dijk, 2003; Verdegem, 2009). Verder worden 
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ook domesticatietheorieën, zoals beschreven in het werk van Bakardjieva en Smith (2001), Silverstone 

(1992) en Wellman en Haythorntwaite (2002), gebruikt om na te gaan wat mensen stimuleert of 

belemmert om digitale media te integreren in hun dagelijkse praktijken en routines (Bouwman & Van 

Der Duin, 2007). De keerzijde van domesticatie als invalshoek is de doorgedreven aandacht die wordt 

besteed aan de mens en hoe hij nieuwe media een plaats geeft, ze beleeft en ervaart in zijn directe 

leefwereld. Hoewel mensen vanuit de bredere sociale en culturele context worden benaderd, is er 

onvoldoende aandacht voor de bredere context van de gedomesticeerde technologieën en de 

processen en dynamieken die door macrostructuren worden gestuurd en veroorzaakt. Daarnaast 

vertoont de utility- en domesticatie-approach een bias ten opzichte van gebruik en worden niet-

gebruikers per definitie niet onderzocht (Verdegem, 2009). Ook de focus op het functionele karakter 

van digitale media werkt beperkend omdat er onvoldoende aandacht is voor het irrationele en 

ondoordachte gebruik van digitale media (Frissen, 2000). De belangrijkste beperking van deze 

verschillende benaderingen is echter dat zij in hoofdzaak focussen op het exploreren en begrijpen van 

verschillen in gebruikspatronen, maar hierbij zelden de link leggen met mechanismen van sociale of 

digitale uitsluiting. De vragen aan de basis van deze verschillende invalshoeken concentreren zich 

eerder op wat mensen doen met digitale media, waar, wanneer en waarom. De basisvraag van 

onderzoek naar digitale uitsluiting is echter waar, bij wie en wanneer zich processen van uitsluiting 

manifesteren bij het gebruik van digitale media en wat de maatschappelijke consequenties daarvan zijn.    

 

Aansluitend wordt onderzoek naar digitale uitsluiting meestal pragmatisch toegespitst op één of een 

beperkt aantal determinanten (Barzilai-Nahon, 2006). Het werk van Smyth (2014) bijvoorbeeld focust 

op het bestuderen van de relatie tussen ongelijkheden en digitale vaardigheden in het bijzonder. Van 

Deursen legt dan weer specifiek nadruk op internetvaardigheden (2010; 2012). Het onderzoek van 

Gilbert (2008; 2010) spitst zich toe op machtsrelaties en hoe zij digitale en sociale ongelijkheden 

beïnvloeden. Gebruik, attitude, vaardigheden, toegang en andere determinanten van digitale uitsluiting 

worden dus voor het merendeel vanuit een geïsoleerde visie benaderd (Vehovar et al., 2006). Of vanuit 

het oogpunt van één specifiek medium, bijvoorbeeld de computer of het internet. Brotcorne et al. 

(2010) of Selwyn (2003, 2004) tonen echter duidelijk aan dat digitale uitsluiting evenzeer speelt bij 

andere digitale media zoals Interactieve Digitale Televisie (iDTV), mobiele telefonie, tablets of 

gedigitaliseerde publieke en private diensten. De onderzoekspopulatie wordt ook vaak afgebakend op 

basis van sociaaldemografische karakteristieken. Het onderzoek van Hargittai (2008; 2009; 2010) is 

voornamelijk op jongeren gericht. Selwyn (2005) daarentegen neemt volwassenen als centrale 

onderzoekseenheid. Het onderzoek van Dekkers en Kegels (2003) gaat dan weer dieper in op de 

ervaringen van mensen in armoede met digitale media. Gelijkaardige pragmatische afbakeningen 

worden gemaakt met betrekking tot gender, etnische achtergrond, opleidingsniveau of jobstatus. 

Onderzoek naar digitale uitsluiting is dus uitermate heterogeen qua disciplinaire verscheidenheid en 

theoretische invalshoek, maar zeer unidimensioneel qua concrete onderzoeksfocus.  

 

Ondanks de wildgroei aan modellen en invalshoeken is het nog steeds niet duidelijk wat nu de steeds 

terugkerende determinanten van digitale uitsluiting zijn (Brandtzaeg et al., 2010). Digitale uitsluiting 

wordt zelden in zijn totaliteit bestudeerd. Het doctoraatsonderzoek wil dit zeer bewust wel doen en 

bouwt verder op de inzichten die uit ieder van de voorgaande benaderingen werden aangebracht, 

telkens rekening houdend met de bijhorende beperkingen. De voornaamste doelstelling van het 

doctoraatsonderzoek is de uitwerking van een vernieuwd conceptueel model voor digitale uitsluiting, 

waarbij de geïdentificeerde determinanten en de manier waarop ze elkaar onderling beïnvloeden, 
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worden verklaard en schematisch worden voorgesteld. Het doctoraatsonderzoek omvat ook de 

realisatie van een nieuw, coherent en gecontextualiseerd beleidskader voor digitale inclusie, waarbij 

opnieuw, vanuit een totaalbenadering naar processen en dynamieken wordt gekeken.  

1.2.3 Theoretische	  knelpunten	  en	  spanningsvelden	  
 

De opzet van het doctoraatstraject gaat gepaard met een aantal knelpunten en spanningsvelden. Zo 

impliceert het bestuderen van digitale uitsluiting een niet te vermijden bias. In het merendeel van de 

bestaande onderzoeken naar digitale uitsluiting legt de nadruk op de manier waarop iemand in relatie 

staat tot digitale media binnen zijn directe sociale context en dagelijkse routines en praktijken. Er is met 

andere woorden een veel voorkomende en doorgedreven focus op het individu in zijn hoedanigheid als 

gebruiker. Slechts een beperkt aantal onderzoekers bestudeert onderliggende dynamieken, 

verklaringen en consequenties van digitale uitsluiting, zie bijvoorbeeld van Dijk (1999, 2003, 2005, 

2006, 2008), Helsper (2008, 2011, 2012), Witte en Mannon (2010) of Gilbert en collega’s (2008, 2010). 

Omdat het doctoraatsonderzoek voortbouwt op bestaand onderzoek, steunt het bijgevolg op onderzoek 

dat in grote mate focust op individu-gebonden karakteristieken. De verwevenheid tussen digitale en 

sociale uitsluiting wijst er echter consistent op dat de onderliggende dynamieken en processen worden 

gevormd op micro- en op macroniveau (Gilbert, 2010; Helsper, 2012; Steyn & Johanson, 2011; Witte & 

Mannon, 2010). Het doctoraatsonderzoek besteedt daarom expliciet aandacht aan de identificatie van 

dynamieken die hun oorsprong vinden in macrostructuren. Het focust zeer bewust op het in kaart 

brengen van de determinanten van digitale uitsluiting vanuit (1) een zeer individu-gedreven perspectief 

door te kijken naar persoonsgebonden karakteristieken als de thuiscontext, persoonlijke attitude en 

culturele normen of leerhouding; én (2) een macro-perspectief waarbij een meer politiek economische 

invalshoek wordt gehanteerd om te kijken naar machtsverhoudingen en processen van structurele 

ongelijkheden.  

 

Daarnaast gaat de focus op digitale inclusie gepaard met een spanningsveld tussen constructivisme en 

structuralisme. De ideologieën en strategieën eigen aan digitale inclusie sluiten nauw aan bij 

denkpatronen die berusten op het idee van de maakbaarheid van de maatschappij. Dit uit zich onder 

meer in het gebruik van concepten als empowerment, inclusie en participatie. En in de frequent 

voorkomende redenering dat als initiatieven voldoende inzetten op de versterking van mensen en de 

vergroting van hun maatschappelijke participatie, dit automatisch de sociale positie van deze 

individuen verbetert (Bianchi et al., 2006; Heeley & Damodaran, 2009; Steyn & Johanson, 2011; Wright 

& Wadhwa, 2010). e-Inclusie-initiatieven en beleidsinterventies in dit veld worden gekenmerkt door een 

zeer individu-gedreven focus. Er wordt gesteld dat enkel oplossingen die aansluiten bij de dagelijkse 

noden en behoeften van het individu, en ingebed zijn in zijn praktijken, routines en interesses, de 

nodige stimulans geven voor een duurzame adoptie en domesticatie van digitale media, en zo de 

vereiste impuls geven voor een betere sociale positie en een verhoogde participatie in de maatschappij 

(Bianchi et al., 2006). Dit betekent dat oplossingen voornamelijk gericht zijn op de verandering van 

persoonsgebonden aspecten zoals toegang thuis, attitude of digitale vaardigheden. Maar digitale 

uitsluiting is nauw verweven met sociale uitsluiting (van Dijk, 2005; Witte & Mannon, 2010; Helsper, 

2012). Sociale uitsluiting wordt echter eenduidig gekenmerkt door mechanismen die hun oorsprong 

vinden in structurele dynamieken die mensen niet op eigen kracht kunnen overbruggen (Vranken et al., 

2000; Vranken et al., 2006). Dit geldt bijgevolg ook voor bepaalde risicogroepen van digitale uitsluiting, 
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die met een veelheid aan drempels worden geconfronteerd die ze niet op eigen kracht kunnen 

overwinnen (Vranken & Vandebosch, 2007). 

 

De individu-gedreven focus van het e-inclusiebeleid versus de structurele dynamieken van uitsluiting 

gaat bijgevolg hand in hand met een spanningsveld tussen agency en structuur. Dit houdt in dat – ook 

al vertoont iemand voldoende agency en zelfsturing richting ter verbetering van zijn eigen 

omstandigheden en zijn gebruik van digitale media – deze inspanningen worden begrensd door de 

structuur waarin mechanismen van uitsluiting, fundamentele drempels of een gebrek aan 

opportuniteiten in het digitale of sociale veld zijn ingebed. Dit uit zich bijvoorbeeld als er louter wordt 

ingezet op de verbetering van de digitale vaardigheden op individueel niveau via opleidingen en 

trainingen op maat, zonder aanvullend inspanningen te vragen van de fabrikanten van digitale 

technologieën (Moura de Holanda & Castilho Dall’Antonia, 2006). Een typevoorbeeld is de dynamiek 

die met betrekking tot privacy is ontstaan. Er wordt gesteld dat mensen mediawijs moeten worden, 

zodat ze op een bewuste en doordachte manier omgaan met online risico’s en hun privacy op sociale 

netwerksites of het internet in het algemeen. Vanuit trainingen en opleidingen wordt daarom voluit 

ingezet op het leren omgaan met de eigen online identiteit, het delen van beeldmateriaal of de 

bewaking van de eigen privacy in een online omgeving. Tegelijkertijd worden er echter weinig 

inspanningen gevraagd van de beheerders van sociale netwerksites of internet-gebaseerde apps als 

Snapchat met betrekking tot gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en privacy. Met andere woorden, 

op micro-niveau wordt ingezet op de versterking van mensen, terwijl op macroniveau mechanismen 

van user disempowerment in stand worden gehouden (Mariën & Prodnik, 2014). Binnen het doctoraat 

wordt digitale inclusie daarom expliciet vanuit beide invalshoeken – agency en structuur – bekeken. Er 

wordt nagegaan hoe op microniveau oplossingen worden geformuleerd en geïmplementeerd worden 

met als doel de maatschappelijke positie van het individu te versterken. Maar het onderzoekt toont ook 

welke oplossingen er nodig zijn op macroniveau om digitale inclusie te bevorderen. Door op beide 

aspecten te focussen draagt het doctoraatsonderzoek bij tot de uitbouw van een e-inclusiebeleid dat 

vanuit een duurzame visie oplossingen uitwerkt voor deze structurele mechanismen van uitsluiting en 

dat focust op het creëren van opportuniteiten.  

1.2.4 Participatie	  als	  methodologische	  leidraad	  
 

De acht verschillende onderzoeken aan de basis van het doctoraatsonderzoek werden uitgewerkt 

vanuit een participatieve en actiegerichte visie op onderzoek en beleid. De keuze voor participatief en 

actiegericht onderzoek werd gemaakt vanuit verschillende overwegingen. In de eerste plaats was het 

van bij de start van het doctoraatstraject duidelijk dat de ervaringen van kwetsbare groepen met 

digitale uitsluiting onvoldoende in aanmerking werden genomen in het bestaande onderzoek. 

Kwetsbare individuen en groepen zoals mensen in armoede, mensen met een fysieke of mentale 

beperking, mensen met een laag of geen inkomen en etnische minderheden zijn 

ondervertegenwoordigd in traditionele statistieken over het gebruik van digitale media (Bech & 

Kristensen, 2009). Ze zijn ook fysiek moeilijk te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan 

onderzoek. Kwetsbare groepen stellen zich vaker wantrouwig op en trekken de meerwaarde van 

onderzoek makkelijker in twijfel (Liamputtong, 2007; Pittaway et al., 2010). Daarnaast heeft de sociaal-

economische realiteit en sociaal-culturele achtergrond van kwetsbare groepen een nadelige invloed. 

Onder meer taal en daardoor ook de verstaanbaarheid van de vragenlijst zijn problematisch, zeker 

voor etnische minderheidsgroepen (Bech & Kristensen, 2009; Matthews & Cramer, 2008; Pittaway et 
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al., 2010). Het betrekken van kwetsbare groepen vergt veel extra inspanningen waarvoor tijd en geld 

moeten worden voorzien. De meeste onderzoeken sluiten kwetsbare groepen bewust uit op basis van 

pragmatische overwegingen (Liamputtong, 2007). De verwevenheid tussen digitale en sociale 

uitsluiting impliceert echter dat cruciaal is om deze kwetsbare doelgroepen te betrekken om een zo 

volledig en juist mogelijk beeld te geven van de problematiek van digitale uitsluiting (Helsper, 2008; van 

Dijk, 2005). 

 

Door participatief en actiegericht onderzoek kunnen kwetsbare en verborgen bevolkingsgroepen een 

stem krijgen in het debat (Bennett, 2008; Kesby et al., 2007; Manzo & Brightbill, 2007; Slocum, 2003; 

Yates & Okello, 2002). Participatief en actiegericht onderzoek heeft als doel om zoveel mogelijk 

actoren met verschillende achtergronden te betrekken bij het proces van beleidsvorming. Deze 

diversiteit aan data, invalshoeken en informatie vergroot het democratische potentieel en de 

gedragenheid van beleidskeuzes (Blackstock et al., 2007; Manzo & Brightbill, 2007; McIntyre, 2008). 

Of zoals Brock (2002, p. 8) het treffend verwoordt:  

 

“Participatory research advocates a more open and democratic process of knowledge 

production than conventional social science research, through recognising local 

people’s expertise and allowing categories based on local knowledge to be framed and 

given voice. These views form the basis of action or decision-making.” 

 

Een belangrijk gevolg van het nastreven en opnemen van een dergelijke diversiteit in stemmen en 

visies in beleidsvormingsprocessen, is de verschuiving van de beslissingsmacht van de overheid als 

centrale actor naar het beleidsnetwerk in zijn geheel (Brock, 2002; Geurts & Joldersma, 2001; Kindon 

et al., 2007). Het verdeelt de politieke zeggingskracht en -macht op een gelijkwaardige manier en werkt 

de ongelijke representatie van bepaalde belevingswerelden en realiteiten weg (Cahill, 2007; Dodson & 

Schmalzbauer, 2005; Kallio et al., 2015). Verschillende methodologische publicaties benadrukken 

bovendien het empowering-effect van participatieve methoden (Kesby et al., 2007; Kindon et al., 2007; 

McIntyre, 2008). Of zoals wordt aangegeven in het werk van Brock:  

 

“Participation is a way of viewing the world and acting in it. It is about a commitment to 

help create the conditions which can lead to a significant empowerment of those who 

at present have little control over the forces that condition their lives.” (Blackburn & 

Holland, 1998, p.3, in Brock, 2002).  

 

In de tweede plaats wil het doctoraatsonderzoek een directe impact hebben op het beleid in 

Vlaanderen zodat bestaande drempels worden weggewerkt en de levensomstandigheden van digitaal 

uitgesloten doelgroepen worden verbeterd. Methodologisch bouwt het doctoraatsonderzoek daarom 

voort op inzichten en methoden ontstaan uit participatief beleidsonderzoek en participatory action 

research, ook wel PAR genoemd (Geurts & Joldersma, 2001; McIntyre, 2008). Participatief 

beleidsonderzoek vindt zijn oorsprong in de jaren ’70 (Geurts & Joldersma, 2001). Participatory action 

research is grotendeels afkomstig uit beleidsonderzoek naar armoede en sociale uitsluiting (McGee, 

2002). Participatief en actiegericht onderzoek focust op de vergaring van zoveel mogelijk data en 

kennis vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken. Deze kennis wordt vervolgens zeer expliciet 

en doelbewust ingezet om acties te realiseren en te stimuleren om bestaande beleidsproblemen weg te 

werken (Blackstock et al., 2007; Kindon et al., 2007). Hierbij wordt bijvoorbeeld actief ingezet op de 



	   40	  

formulering van aanbevelingen voor beleidsactoren, de organisatie van informele lokale 

overlegmomenten of events, de initiatie of versterking van partnerschappen of de implementatie van 

lokale initiatieven (Adan et al., 2002; Brock, 2002; Manzo & Brightbill, 2007; McGee, 2002; McIntyre, 

2008). Participatief en actiegericht onderzoek wil bovendien de beleidsstructuur én de attitude van 

beleidsmakers positief beïnvloeden (Brock, 2002).  

 

De toepassing van participatief en actiegericht onderzoek leidt echter niet automatisch tot een 

succesvolle beïnvloeding van het beleid (Cameron, 2007; Bennett, 2008). Het is niet gegarandeerd dat 

beleidsactoren de bevindingen van participatief onderzoek ook effectief zullen implementeren (McGee, 

2002; McIntyre, 2008). Om een positieve beleidsbeïnvloeding te realiseren moeten verschillende 

aspecten op een gepaste manier worden benaderd. Zo is kennis over de beleidscontext en de te 

betrekken actoren cruciaal (Geurts & Joldersma, 2001). Indien het niet bekend is wie direct of indirect 

betrokken is bij een bepaald beleidsdomein, kunnen actoren niet bewust worden betrokken bij 

mogelijke participatieprocessen. Een onontbeerlijke eerste stap van een participatief proces is een 

doorgedreven mapping van alle mogelijke actoren. Hierbij kan het zowel gaan om beleidsactoren op 

verschillende niveaus (cf. lokaal, regionaal, federaal), als om publieke en private instellingen, 

socioculturele organisaties of burgers zelf (Cameron, 2007; Slocum, 2003).  

 

Er is geen duidelijk afgelijnde methodologie of theoretisch kader voor participatief en actiegericht 

onderzoek voorhanden (Cahill, 2007; Cameron, 2007; Geurts & Joldersma, 2001; Kindon et al., 2007; 

McIntyre, 2008). Participatie kan vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende intensiteit en 

betrokkenheid worden gerealiseerd. Vaak worden experimentele aanpakken gehanteerd die hun 

oorsprong vinden in andere sociaal-wetenschappelijke disciplines en die worden vertaald naar de 

specifieke context van de beleidsvragen (Shaffer, 2002). Wel zijn er een aantal richtlijnen die gebruikt 

worden bij de vormgeving van participatieve processen. Flexibiliteit is bijvoorbeeld een cruciaal aspect. 

Enerzijds vraagt het context-specifieke karakter van participatief en actiegericht onderzoek om een 

flexibele aanpak waarbij de vraag- en doelstelling richtinggevend is voor de selectie van de gepaste 

methoden of technieken (Slocum, 2003). Anderzijds moet er doorheen het participatieproces 

voldoende flexibiliteit zijn om de aanpak bij te sturen naar gelang van de houding of noden van de 

deelnemende actoren. Of zoals Dodson en Schmalzbauer (2007, p. ) het verwoorden:  

 

“This exemplifies an essential element of this practice: It is a constructivist or evolving 

approach, not a precise replication of steps or a rigid rendition of questions.” (Dodson 

& Schmalzbauer, 2007, p. 956) 

 

Participatie moet worden gezien en ingevuld als een cyclisch proces waarbij informatievergaring, 

kennisuitwisseling, discussie en actiegerichte momenten elkaar doorlopend afwisselen en aanvullen 

(McIntyre, 2008). Dit houdt ook in dat participatie idealiter tot stand komt door triangulatie of een 

combinatie van methoden en technieken die telkens zijn aangepast aan de volgende aspecten: de 

doelstelling; de complexiteit van de beleidsvragen, de maturiteit en het controversiële karakter van het 

onderwerp; het type en het aantal deelnemers; de beschikbare tijd; het beschikbare budget; de 

geografische afbakening en de beleidscontext (Adan et al., 2005; Cahill, 2007; Geurts & Joldersma, 

2001; Kindon et al., 2007; McIntyre, 2008; Slocum, 2003). Dit maakt ook dat de concrete methoden en 

technieken die worden gehanteerd steeds om een diepgaande evaluatie vragen na afloop van het 

participatieproces en onderhevig zijn aan verandering (Cameron, 2007; Kesby et al., 2007).  
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Het is ook belangrijk om de kwaliteit van het participatieproces te bewaken. Het proces en de 

inhoudelijke, methodologische en ethische keuzes die worden gemaakt om het proces vorm te geven, 

hebben een bepalende invloed op het uiteindelijke resultaat (McIntyre, 2008). Er moet zeer bewust 

worden omgegaan met mogelijke drempels of achterliggende dynamieken die het participatieproces 

negatief kunnen beïnvloeden. Zo kunnen verschuivende machtsverhoudingen tussen actoren en 

verborgen agenda’s belemmerend werken (Chambers, 2002; Kesby et al., 2007; Manzo & Brightbill, 

2007; McIntyre, 2008). Het (her)kennen van de verschillende machtsdynamieken tussen deze actoren 

en hun bevoegdheden is primordiaal om te begrijpen hoe participatieve processen het bestaande 

beleid kunnen beïnvloeden (Brock, 2002). Ook de mate waarin participatieve trajecten worden 

gedragen en aanvaard door beleidsactoren, is bepalend voor de uitkomst:  

 

“Sometimes institutions are not committed to genuine participatory practices, but are 

more concerned with 'going through the motions', particularly when governments 

require departments and agencies to consult the public or engage their communities … 

To address the challenge of securing institutional commitment (especially commitment 

to act on findings) they recommend 'careful planning from the start' so that institutions 

are prepared for what may follow.” (Cameron, 2007, p. 210) 

 

Negatieve dynamieken kunnen op verschillende manieren proactief gecounterd worden. Tijdens het 

participatieproces zelf is het belangrijk om doelbewust wederzijdse bewustwordingsprocessen en 

kennisdeling te faciliteren en te stimuleren. Dit leidt tot meer wederzijds respect, empathie en begrip 

van ieders beleving en realiteit (Blackstock et al., 2007; McGee, 2002; Stuttaford & Coe, 2007).  

 

“The participatory tradition conceptualizes research as a process of reflection, learning 

and action, producing the development of a critical consciousness. Consciousness is 

seen as an important component in challenging existing power relations, and includes 

the social learning that can take place among those involved in a participatory 

research process.” (Brock, 2002, p. 10) 

 

Het participatieproces moet worden geconstrueerd aan de hand van methoden en technieken die 

openheid, reflexiviteit, introspectie en kritische reflectie mogelijk maken (Chambers, 2002; McGee, 

2002; McIntyre, 2008). Er moet van bij de start van het participatieproces duidelijkheid en transparantie 

zijn over de opzet en doelstelling van het onderzoek en de rol van de verschillende actoren. Op die 

manier kunnen verkeerde verwachtingen doorlopend worden gecounterd en kan er beter worden 

ingespeeld op negatieve reacties tijdens en na het participatieproces (Bennett, 2008; McIntyre, 2008; 

Slocum, 2003). Aansluitend moet er de nodige aandacht worden besteed aan nazorg. Het 

participatieproces op zich is maar een eerste stap. De onderzoeksresultaten moeten steeds duideijk 

worden teruggekoppeld naar de verschillende betrokkenen. Het volstaat niet om de 

beleidsaanbevelingen enkel aan de beleidsactoren door te geven. Er moet ook openheid zijn tegenover 

andere actoren over de houding en welwillendheid van de beleidsactoren om met de aanbevelingen en 

resultaten aan de slag te gaan. In de loop van het doctoraatsonderzoek werd daarom op regelmatige 

tijdstippen teruggekoppeld naar de verschillende actoren in het werkveld tijdens formele en informele 

bijeenkomsten zoals de Digitale Week, het overlegplatform e-inclusie van LINC vzw of publieke 

lezingen.  
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Tijdens het doctoraatstraject werd rekening gehouden met deze verschillende karakteristieken en 

voorwaarden voor een kwaliteitsvol participatief en actiegericht onderzoek. De onderstaande 

afbeelding geeft een schematisch overzicht van de inhoudelijke en methodologische opzet van het 

participatieve en actiegerichte proces van het doctoraatsonderzoek. In het doctoraat werd ernaar 

gestreefd om grote diversiteit aan stemmen en ervaringen met digitale uitsluiting te betrekken. Zes van 

de acht onderzoeksprojecten waren expliciet bedoeld om de ervaringen van het middenveld en 

beleidsactoren te betrekken. In vier projecten werd expliciet ingezet op de participatie en inspraak van 

kwetsbare groepen zoals mensen in armoede (cf. RECUP PC-project, Alle Gezinnen Online-project), 

laagopgeleiden (cf. Acknowledge project) en jongeren die in maatschappelijk kwetsbare situaties leven 

(TOOLKIT Mediawijsheid of Maks vzw-project). In het MIDIS-project werden verschillende technieken 

getest om de bereikbaarheid en participatie van kwetsbare groepen te vergroten (Mariën & Van 

Audenhove, 2012a, 2012b).  

 

Afbeelding – Participatieve en actiegerichte proces in het doctoraatsonderzoek 
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Er werd niet alleen gestreefd om veel mogelijk verschillende actoren te betrekken, maar ook om een zo 

groot mogelijke diversiteit in achtergrondinformatie en kennis te verkrijgen. Daarom werd expliciet 

ingezet op triangulatie of een combinatie van methoden en technieken over de acht 

onderzoeksprojecten van het doctoraat heen. Afhankelijk van de middelen, de context en de 

doelstellingen van elk onderzoeksproject werd voor een bepaalde methode of techniek gekozen. Een 

belangrijke reflectie hierbij is dat het participatieve karakter van het doctoraatsonderzoek niet louter 

vervat zit in de toepassing van specifieke participatieve technieken zoals brainstorms of focusgroep-

interviews. De participatieve en actiegerichte focus is daarentegen ingebed in de vraagstelling, attitude 

en openheid die werd gehanteerd ten aanzien van betrokken actoren. Het proces op zich bepaalt het 

kwalitatieve en actiegerichte karakter, niet de gebruikte techniek of methode. Technieken en methoden 

zijn eerder een middel om het participatieve proces te ondersteunen. Methoden zoals een 

literatuurstudie, expertinterviews, quickscans of drop-off vragenlijsten lijken in eerste instantie niet van 

toepassing voor participatief en actiegericht onderzoek. Maar het verzamelen en gebruiken van een zo 

groot mogelijke diversiteit aan informatie, kennis en ervaringen, vanuit zoveel mogelijk verschillende 

invalshoeken, vraagt om input vanuit theorie, beleid en praktijk. Participatief en actiegericht onderzoek 

heeft dus evenzeer nood aan een theoretische uitdieping van bepaalde concepten en dynamieken. Of 

aan zeer specifieke kennis uit praktijkgerichte cases. Technieken en methoden in participatief en 

actiegericht onderzoek worden geselecteerd op basis van de volgende aspecten: de doelstelling; de 

complexiteit van de beleidsvragen, de maturiteit en het controversiële karakter van het onderwerp; het 

type en het aantal deelnemers; de beschikbare tijd; het beschikbare budget; de geografische 

afbakening en de beleidscontext (Slocum, 2003).  

 

In het doctoraatsonderzoek werden beleidsdocumenten, literatuur, drop-offs en online survey, quick-

scans en casestudies gebruikt om zoveel mogelijk achtergrondinformatie te verzamelen rond de 

beleidscontext en theoretische inzichten over digitale en sociale uit- en insluiting. Het IST-project 

focuste specifiek op de mapping en bevraging van e-inclusie-actoren in Vlaanderen. Dit werd 

gerealiseerd door middel van een kwantitatieve bevraging. Met verschillende actoren uit deze 

bevraging werden nadien kwalitatieve onderzoeksprojecten opgestart. Samen met Digipolis Gent werd 

het RECUP-PC-project en het Alle Gezinnen Online-project afgebakend en uitgevoerd. De TOOLKIT 

Mediawijsheid kwam tot stand door een samenwerking met Maks vzw, een socioculturele organisatie 

die met maatschappelijk kwetsbare jongeren werkt. Het M&M-project en het project Sociale Staat 

Vlaanderen werden in samenspraak met en in opdracht van de Studiedienst van de Vlaamse Regering 

gerealiseerd. Diepte-, focusgroep- en expertinterviews werden gebruikt om beleidsuitdagingen te 

identificeren en beleidsoplossingen te formuleren, telkens vanuit de ervaringen van het middenveld en 

risicogroepen van digitale uitsluiting. De World Café brainstorm en de participatieve brainstorms 

focusten zeer expliciet op de verdere uitdieping van deze beleidsuitdagingen vanuit het standpunt van 

verschillende actoren én op de formulering van gezamenlijk gedragen beleidsoplossingen. Er werd 

over de verschillende onderzoeken heen steeds bewust een tweesporen-aanpak gehanteerd. Het 

doctoraatsonderzoek wil het e-inclusiebeleid in Vlaanderen op een positieve manier beïnvloeden. 

Daarom werd telkens expliciet gefocust op (1) de situering en identificatie van de beleidsuitdagingen, 

op het niveau van de verschillende betrokken actoren; en (2) de identificatie en formulering van 

beleidsoplossingen vanuit een participatieve benadering. De inhoudelijke aanpak van de gehanteerde 

technieken en methoden wordt meer in detail beschreven in de inhoudelijke contextualisering van de 

zes artikels waarrond het doctoraatstraject is opgebouwd. 
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2 Digitale	  uitsluiting	  
	  
2.1 Van	  digitale	  kloof	  naar	  digitale	  inclusie	  

2.1.1 Situering	  van	  de	  publicatie	  
	  

Het eerste artikel van dit doctoraatsonderzoek “Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een 

duurzame ondersteuning van e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen”, werd gepubliceerd in een special 

issue van het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap. Deze speciale uitgave bevatte een selectie 

van de beste papers die werden voorgesteld op het Etmaal van de Communicatiewetenschappen 2011, 

dat plaatsvond op 24 en 25 januari 2011 aan de Universiteit van Twente. Het artikel werd geschreven 

in samenwerking met Chris Vleugels, toen onderzoeker bij iMinds-SMIT. De initiële redactie van de 

paper en de herwerkingen tot een volwaardig artikel op basis van de blind peer review werden 

gerealiseerd door de doctoranda. Coauteur Chris Vleugels las het werk na en voegde opmerkingen en 

aantekeningen toe waar nodig.  

 

Het artikel bevat een selectie van de resultaten van het IST-project. Dit onderzoeksproject, ook gekend 

onder de naam De digitale kloof van de tweede graad in Vlaanderen werd tussen 2009 en 2010 

uitgevoerd in opdracht van het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST), een paraparlementaire 

instelling van de Vlaamse Regering. 2  Het werd uitgevoerd onder leiding van de doctoranda in 

samenwerking met iMinds-SMIT onderzoekers Chris Vleugels en Stijn Bannier. Prof. dr. Leo Van 

Audenhove en prof. dr. Jo Pierson, respectievelijk promotor en co-promotor van het doctoraat, stonden 

in voor de supervisie. De opzet, het verloop en de resultaten van het onderzoek, inclusief het 

eindrapport, werden eveneens afgetoetst bij een begeleidingscommissie, waarin de volgende experten 

zetelden: 

 

⋅ Johan Evers (IST - opdrachtgever) 

⋅ Robby Berloznik (IST - opdrachtgever) 

⋅ prof. dr. Pieter Verdegem (iMinds-MICT, UGent) 

⋅ prof. dr. Michel Walrave (UA) 

⋅ prof. Eric Goubin (Memori, Thomas More Mechelen) 

⋅ Marie-Anne Moreas (Studiedienst van de Vlaamse Regering) 

⋅ Stef Steyaert (Levuur, Participant) 

⋅ Luc Mertens (FTU Namen) 

 

De initiële projectoproep die aan de basis ligt van het IST-onderzoek, ging uit van drie opdrachten:3  

 

⋅ Opdracht 1: Een literatuurstudie over verschillen in vaardigheden en gebruik, met bijzondere 

aandacht voor kwalitatieve aspecten;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Mariën,	  I.,	  Van	  Audenhove,	  L.,	  Vleugels,	  C.,	  Bannier,	  S.	  &	  Pierson,	  J.	  (2010)	  De	  digitale	  kloof	  van	  de	  tweede	  
graad	  in	  Vlaanderen.	  Onderzoek	  in	  opdracht	  van	  Instituut	  voor	  Samenleving	  en	  Technologie,	  (SMIT). 
3 Zie	  bijlage	  7:	  Bestek	  Digitale	  Kloof	  Tweede	  Graad	  IST.	  
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⋅ Opdracht 2: Een inventarisatie van bestaande projecten over digitale inclusie in Vlaanderen, 

aangevuld met een beknopt overzicht van bestaande initiatieven in Wallonië, Nederland en 

het Verenigd Koninkrijk;  

⋅ Opdracht 3: Een focusgroep met betrokken actoren uit het middenveld, met als doel 

beleidsaanbevelingen te formuleren met het oog op een meer inclusieve en gelijke digitale 

samenleving.  

 

Samen met de promotor stond de doctoranda in voor het uitschrijven van een sluitend projectvoorstel. 

Hierbij was de doctoranda verantwoordelijk voor een meer concrete invulling van deze drie opdrachten. 

De theoretische en empirische afbakening van het onderzoek werd dus in eerste instantie bepaald 

door de doctoranda en vervolgens afgetoetst bij de promotor. Hieruit ontstond de volgende invulling:  

 

(1) een uitgebreide literatuurstudie met focus op de verschuiving van digitale ongelijkheden op 

het vlak van toegang naar digitale ongelijkheden op het vlak van gebruik en vaardigheden, 

aangevuld met een exploratie van de verschillende oorzaken van digitale uitsluiting op basis 

van artikelen berustend op kwantitatief en kwalitatief onderzoek; 

(2) een inventarisatie van de middenveldorganisaties die in Vlaanderen actief zijn rond digitale 

inclusie, in combinatie met een doorgedreven kwantitatieve analyse van (a) hun doelstellingen 

en aanbod (cf. toegang tot computer/internet, aanbod opleidingen, doelgroepen, prijs voor 

deelname, toegelaten gebruik per applicatie,…); (b) hun pedagogische aanpak (cf. grootte 

van de groepen, type begeleiding, focus van opleiding, doorstroming naar 

vervolgopleidingen,…); en (c) hun duurzaamheid (cf. inbedding in bestaande netwerken, type 

financiering, type partners, type ondersteuning,…); 

(3) een kort overzicht van inspirerende initiatieven in Wallonië, Nederland en het VK, als 

achtergrondinformatie; 

(4) de identificatie van problemen en bijhorende potentiële oplossingen voor de implementatie 

van digitale inclusie door de middenveldorganisaties in Vlaanderen, door meerdere 

beleidsparticipatieve brainstormsessies te organiseren met afgevaardigden uit het werkveld.  

 

De taak- en rollenverdeling in deze vier onderzoeksdelen heen, zag er als volgt uit: 

 

• Doctoranda: literatuurstudie, inventarisatie e-inclusie-initiatieven, bevraging en kwantitatieve 

analyse van digitale inclusie initiatieven, methodologische en inhoudelijke opzet van de 

participatieve brainstormsessies, formulering van beleidsaanbevelingen, redactie van het 

eindrapport, redactie van de initiële paper en het artikel; 

• onderzoeker Chris Vleugels: ondersteuning bij de uitvoering van de brainstormsessies, 

verwerking van de data uit de brainstormsessies, review van de draftversie van de paper en 

het artikel; 

• onderzoeker Stijn Bannier: ondersteuning bij de uitvoering van de brainstormsessies, 

overzicht van initiatieven in Wallonië, Nederland en het VK; 

• promotor prof. dr. Leo Van Audenhove: strategische en inhoudelijke supervisie, review van de 

draftversie van het eindrapport.  
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2.1.2 Methodologie	  
	  

Voor de realisatie van het IST-project werden verschillende onderzoeksmethoden en -technieken 

gecombineerd om een zo omvattend mogelijk participatief proces tot stand te brengen. Iedere techniek 

kreeg binnen dit proces een specifieke rol of doelstelling toebedeeld. De literatuurstudie had 

voornamelijk tot doel om de inhoudelijke context en beleidsvragen van digitale uit- en insluiting verder 

te verduidelijken. De inventarisatie en analyse van e-inclusieactoren in Vlaanderen en de identificatie 

van inspirerende initiatieven in Wallonië, Nederland en het VK dienden voornamelijk om een beter 

inzicht te krijgen in de beleidscontext van digitale uit- en insluiting in Vlaanderen. De participatieve 

brainstormsessies aan het einde van het project gingen van een meer actieve opzet uit waarbij actoren 

uit het veld van digitale inclusie actief werden betrokken om bestaande uitdagingen verder te 

identificeren en te concretisren en om beleidsaanbevelingen en toekomstige acties te formuleren.   

 

De literatuurstudie die aan de basis ligt van het IST-rapport en het bijhorende artikel, is gebaseerd op 

een systematische review van academische artikels en onderzoeksrapporten. De aandacht ging hierbij 

uit naar artikelen met een inhoudelijke focus op: 

 

(a) de conceptuele invulling van de digitale kloof, digitale ongelijkheden en digitale uitsluiting;  

(b) de verschillende determinanten eigen aan deze problematiek; en  

(c) methoden en frameworks om digitale ongelijkheden te meten.  

 

Om een zo comprehensief en duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de problematiek, werd rekening 

gehouden met diversiteit op het vlak van onderzoeksdomein (cf. communicatiewetenschappen, 

pedagogie, sociologie, bestuurskunde, sociale geografie, antropologie…), inhoudelijke focus 

(overkoepelende frameworks, focus op gebruik, focus op vaardigheden…) en methodologische focus 

(kwantitatief, kwalitatief, etnografisch…). 

 

De e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen werden geïnventariseerd op basis van verschillende 

strategieën voor dataverzameling, met als doel om een zo exhaustief mogelijke digitale adressenlijst 

van bestaande initiatieven op te stellen. De lijst van initiatieven werd in eerste instantie gebaseerd op 

de adressenbestanden van een aantal sectoroverkoepelende organisaties, zoals:  

 

• de lijst van erkende easy-e-spaces: 79 initiatieven opgestart tussen 2006 en 2008, maar geen 

data beschikbaar over de voortzetting van deze initiatieven sinds de stopzetting van de 

financiering van de easy-e-spaces; 

• de ledenlijst van het Vlaamse Steunpunt Nieuwe Geletterdheid (VSNG)4: circa 600 initiatieven, 

inclusief de erkende openbare computerruimtes (OCR), easy-e-space5 en digidak6 initiatieven. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Het	  VSNG	  werd	  in	  2005	  opgericht	  door	  LINC	  vzw	  met	  als	  doel	  digitale	  inclusie	  initiatieven	  te	  ondersteunen	  bij	  
hun	  werking.	  Het	  omvat	  ondertussen	  een	  uitgebreid	  netwerk	  van	  organisaties	  die	  in	  Vlaanderen	  werken	  aan	  
digitale	  inclusie.	  Voor	  meer	  info,	  zie:	  www.vsng.be.	   
5 Easy-‐e-‐spaces	  zijn	  openbare	  computerruimten	  ingericht	  op	  initiatief	  van	  Oxfam	  vzw	  in	  samenwerking	  met	  
Arafox,	  een	  sociale	  economie	  onderneming.	  Voor	  meer	  info,	  zie:	  http://www.oxfamsol.be/fr/Informatique-‐Easy-‐
e-‐spacE.html.	   
6 Een	  digidak	  is	  een	  kleinschalige	  ontmoetingsruimte,	  ingericht	  op	  lokaal	  niveau	  in	  bestaande	  organisaties,	  waar	  
mensen	  –	  en	  in	  het	  bijzonder	  kansengroepen	  –	  kunnen	  langskomen	  om	  kennis	  te	  maken	  met	  of	  onder	  
begeleiding	  te	  leren	  werken	  met	  digitale	  media	  zoals	  computer	  en	  internet.	  Voor	  meer	  info,	  zie:	  
www.digidak.be.	  	  	  
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• de lijst van officiële OCR van POD Maatschappelijke Integratie7: 156 initiatieven opgestart 

tussen 2006 en 2007, maar geen data beschikbaar over de voortzetting van deze initiatieven 

na 2007. 

 

Vervolgens werd de adressenlijst uitgebreid met initiatieven die gekend zijn bij verschillende 

financieringsmechanismen rond digitale uitsluiting zoals de Telenet Foundation 8  en de Koning 

Boudewijnstichting9. De lijst werd vervolledigd op basis van desk research via internet. Meer specifiek 

door middel van een zoekstrategie gericht op initiatieven verbonden met Vormingplus, plaatselijke 

werkgelegenheidsagentschappen, seniorenraden, seniorenorganisaties, open scholen, OCMW, 

bibliotheken en gemeenten. Op die manier ontstond een lijst van 1200 initiatieven. Vervolgens werden 

dubbel voorkomende initiatieven gefilterd en een eerste screening van de e-mailadressen uitgevoerd. 

Hieruit bleek dat een groot deel van de aangeschreven e-mailadressen, met name bijna 200, niet 

langer geldig was. Dit wees erop dat duurzaamheid van initiatieven mogelijk een probleem is. Finaal 

ontstond een lijst van iets meer dan 800 mogelijke initiatieven. Om een beeld te vormen van de 

representativiteit van de inventarisatie werd de lijst van deelnemende respondenten afgetoetst aan de 

lijst van initiatieven die in 2009 deelnamen aan de Digitale Week10, de lijst van officieel erkende OCR 

door POD Maatschappelijke Integratie en de lijst van officiële easy-e-spaces. Belangrijke kritische noot 

hierbij is dat de inventarisatie beperkt werd tot initiatieven gericht op (openbare) computerruimten en/of 

computer- en/of internetopleidingen. Initiatieven die een andere vorm van ondersteuning aanbieden, 

zoals arbeidsbemiddeling, armoedebestrijding, enz. vielen bijgevolg niet binnen de scope van de 

inventarisatie.  

 

Voor de effectieve analyse van de geïnventariseerde initiatieven werd een online vragenlijst opgesteld. 

De opmaak van deze vragenlijst werd gebaseerd op een aantal inzichten uit de literatuurstudie rond 

best practices voor digitale inclusie. In de eerste plaats werd duidelijk dat succesvolle initiatieven best 

ingebed zijn in de dagelijkse praktijk en cultuur van mensen. Dit werkt drempelverlagend en zorgt 

ervoor dat mensen geen extra of nieuwe stappen moeten zetten om in contact te komen met 

computers en/of opleiding. Door gebruik te maken van bestaande sociale netwerken worden 

verschillende drempels beperkt, zoals een gebrek aan zelfvertrouwen of angst voor negatieve reacties 

van onbekenden. Meer nog, er is sprake van een wederzijdse motivatie om gebruik te maken van 

digitale media omdat de leden van bestaande sociale netwerken nauw in contact staan met elkaar 

(Bianchi et al., 2006; Communities and Local Government, 2008a; Haché & Centeno, 2011; van Dijk, 

2005). Ook inhoudelijk en pedagogisch moet er aansluiting zijn met de doelgroep (Faulkner & Lie, 

2007; Haché & Centeno, 2011). Senioren bijvoorbeeld hebben nood aan een voldoende traag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 De	  Programmatorische	  Federale	  Overheidsdienst	  (POD)	  Maatschappelijke	  Integratie,	  ondersteunt	  sinds	  2006	  
meer	  dan	  300	  openbare	  computerruimten,	  en	  lanceert	  herhaaldelijk	  projectoproepen	  die	  inzetten	  op	  het	  
tegengaan	  van	  digitale	  uitsluiting	  bij	  kansengroepen.	  Voor	  meer	  info,	  zie:	  http://www.mi-‐is.be/be-‐nl/digitale-‐
kloof/bestrijding-‐van-‐de-‐digitale-‐kloof.	  	  	    
8 Telenet	  Foundation	  is	  een	  organisatie	  die	  instaat	  voor	  de	  maatschappelijke	  taak	  van	  Telenet	  en	  focust	  op	  de	  
financiële	  ondersteuning	  van	  non-‐profit	  organisaties	  die	  werken	  aan	  de	  digitaal	  insluiting	  van	  kwetsbare	  
jongeren,	  onder	  meer	  via	  een	  jaarlijkse	  projectoproep.	  Voor	  meer	  info,	  zie:	  www.telenetfoundation.be.	  	  
9 De	  Koning	  Boudewijn	  Stichting	  voorziet	  in	  een	  eenmalige	  financiële	  ondersteuning	  voor	  het	  materiële	  en	  
technische	  onderhoud	  van	  openbare	  computerruimten	  of	  gelijkaardige	  initiatieven	  die	  toegang	  tot	  computer	  en	  
internet	  aanbieden	  in	  hun	  organisatie.	  Voor	  meer	  info,	  zie:	  http://www.kbs-‐frb.be/.	   
10 De	  Digitale	  Week	  is	  een	  sensibiliseringscampagne	  voor	  digitale	  inclusie	  die	  jaarlijks	  in	  heel	  Vlaanderen	  wordt	  
georganiseerd	  op	  initiatief	  van	  LINC	  vzw.	  Tal	  van	  organisaties	  zetten	  dan	  hun	  deuren	  open	  voor	  een	  breed	  
publiek	  of	  organiseren	  speciale	  vormingen	  of	  acties	  om	  hun	  werking	  kenbaar	  te	  maken.	  Voor	  meer	  info,	  zie	  
www.digitaleweek.be.	   
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leertempo, veel herhaling en het aanleren van toepassingen die een reële meerwaarde bieden voor 

deze doelgroep. Kansengroepen worden het best geïntegreerd in kleine groepen, met een 

vraaggestuurde en individuele aanpak en voldoende begeleiding en ondersteuning. Het is ook 

belangrijk om praktijkgerichte oefenmomenten te voorzien in het leerproces (Mariën & Van Audenhove, 

2008). Algemeen kan worden gesteld dat voor de verschillende doelgroepen een specifieke aanpak en 

didactiek moet worden gehanteerd. 

 

De vragenlijst focuste daarom op drie grote thema’s, met name: 

 

⋅ (1) de praktische modus operandi van initiatieven;  

⋅ (2) de pedagogische aspecten van het aanbod; en  

⋅ (3) de inbedding en verankering in andere initiatieven en het beleidsveld.  

 

De vragenlijst peilde naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Enerzijds werd gevraagd naar 

concrete aantallen van beschikbare computers met/zonder internet, bereikte deelnemers, aantal 

partners, geografische ligging, enz. Anderzijds werd gevraagd naar inhoudelijke aspecten van de 

initiatieven zoals de focus van de opleiding, de gehanteerde aanpak (vraaggestuurd versus 

aanbodgestuurd), het gebruik van specifieke toepassingen in de computerruimten. Daarnaast werd in 

de vorm van open vragen gepeild naar de sterke en zwakke punten van de huidige werking.11 

 

Uiteindelijk werd met iets meer dan 800 organisaties contact opgenomen via e-mail. De initiële respons 

op de vragenlijst bedroeg 761 cases. Er werden 53 cases verwijderd omdat ze geen antwoord gaven 

op de eerste selectievraag (huidig initiatief, vroeger initiatief, geen initiatief). 123 van de aangeschreven 

organisaties hadden nooit een e-inclusie-initiatief georganiseerd en werden uit de dataset verwijderd. 

Mogelijk gaat het hier om respondenten die in het verleden een projectaanvraag hebben ingediend bij 

financieringsinstellingen, maar uiteindelijk geen financiering verkregen. Hieruit ontstond een dataset 

van 575 cases. Vervolgens werden 208 onvolledige cases uit de dataset verwijderd. Op die manier 

werd een volledig ingevulde dataset van 367 cases verkregen.  

 

Het aantal stopgezette of niet-bestaande initiatieven wijst erop dat de initiële lijst van 800 

aangeschreven organisaties niet het aantal digitale inclusie initiatieven reflecteert dat effectief in 

Vlaanderen bestaat. Volgens Laure van Hoecke verbonden aan het VSNG, is een geheel van circa 600 

initiatieven representatief voor het veld in Vlaanderen. Rekening houdend met deze redenering, 

betekent dat dat iets minder dan 2/3 van de organisaties in Vlaanderen de vragenlijst volledig heeft 

ingevuld. De grote versnippering en diversiteit van het werkveld maken het moeilijk om te bepalen in 

welke mate de inventarisatie exhaustief is, maar algemeen kan worden gesteld dat ongeveer 60–65% 

van de bestaande e-inclusie-initiatieven hebben deelgenomen aan de bevraging.  

 

De 367 cases werden vervolgens overgezet in een SPSS-file voor verdere kwantitatieve analyse. Het 

codeboek voor deze analyse werd opgesteld op basis van de verschillende variabelen van de 

vragenlijst.12 De analyse zelf beperkte zich tot de berekening van frequentietabellen. Op die manier 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Zie	  bijlage	  nr.	  8,	  Online	  vragenlijst	  digitale	  inclusie	  initiatieven	  in	  Vlaanderen. 
12 Zie	  bijlage	  nr.	  9,	  Codeboek	  SPSS	  digitale	  inclusie	  initiatieven	  in	  Vlaanderen. 
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schetst het IST-eindrapport een diepgaand en zo volledig mogelijk beeld van de focus en werking van 

e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen. 

 

De beschrijving van de methodologische aanpak van de beleidsparticipatieve brainstormsessies wordt 

hier niet beschreven, maar is terug te vinden in Deel II – Digitale Inclusie. Meer bepaald bij de 

contextualisering van het eerste artikel Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners. Dit 

artikel in Deel II is ook gebaseerd op het IST-rapport maar biedt een meer doorgedreven analyse van 

de beleidsrelevante aspecten. Het artikel in Deel I focust eerder op de theoretische reflectie over 

digitale ongelijkheden en digitale uitsluiting, en biedt een minder analytische en strategische 

rapportering van de inventarisatie en analyse van e-inclusie-initiatieven en de beleidsaspecten.  

2.1.3 Publicatie	  
	  
Mariën, I., Vleugels, C. (2011). Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een duurzame 

ondersteuning van e-inclusie initiatieven in Vlaanderen. In: Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 

39(4): 104-119. 

 
	  
Inleiding 
 
Het belang van digitale inclusie - het sociaal insluiten van mensen door hen digitaal in te sluiten - 

wordt steeds belangrijker. De groeiende complexiteit van ICT en de steeds verdergaande 

integratie van ICT in alle velden van het maatschappelijk leven maken dat het risico op digitale 

uitsluiting toeneemt, zowel bij kansarme als kansrijke groepen. De complexiteit van digitale 

uitsluiting nam de voorbije tien jaar exponentieel toe. In eerste instantie werd digitale uitsluiting 

beschouwd als een dichotoom fenomeen van mensen met materiële toegang versus mensen zonder 

materiële toegang of mensen die ICT gebruiken versus mensen die geen ICT gebruiken. Hieruit 

ontstond ook de benaming digitale kloof. Ondertussen heeft onderzoek aangetoond dat de 

problematiek veel complexer is en dat er een veelheid aan kloven door en langs elkaar heen 

bestaan die elkaar bovendien vaak versterken, en dit op het niveau van materiële toegang, 

motivatie, gebruik en vaardigheden (Brotcorne et al. 2009; van Dijk, 2005; Hargittai, 2003; 

Livingstone & Helsper, 2007). Ongelijkheden en mechanismen van uitsluiting door verschillen in 

vaardigheden en gebruik wordt ook de digitale kloof van de tweede graad genoemd.  

 
Kansengroepen zoals mensen in armoede, laagopgeleiden, werklozen of soms ook ouderen worden 

geconfronteerd met bijkomende drempels. In de eerste plaats zijn er leerdrempels. Kansengroepen 

engageren zich veel minder tot het volgen van een bijkomende opleiding, ondanks een duidelijk 

gebrek aan kennis of vaardigheden. Dit omwille van negatieve schoolervaringen in het verleden, 

gebrek aan zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld of gebrek aan vertrouwen in het eigen leervermogen. 

Kansengroepen hebben over hun schooljaren heen vaak een afkeer van het formele onderwijs 

ontwikkeld en zijn daarom ook niet geneigd zich bij te scholen via tweedekans- of 

volwassenenonderwijs (Crowther, 2000; Gareis, 2006; Mariën & Van Audenhove, 2008; Selwyn & 

Gorard, 2003; Tyler-Smith, 2006). Sociale netwerk drempels zijn een tweede barrière. 

Verschillende onderzoeken geven aan dat sociale netwerken een belangrijke rol spelen wat betreft 

het stimuleren van bezit en gebruik van ICT (Bakardjieva, 2001; Brotcorne et al., 2009; van Dijk 

et al., 2000; van Dijk, 2005; Haddon, 2004; Mariën, 2007; Moreas, 2007; Selwyn, 2004; Stewart, 

2007; Zillien & Hargittai, 2009). Kansengroepen bewegen echter vaak in homogene ICT-arme 
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netwerken. Zij worden minder gestimuleerd tot het aanschaffen en gebruiken van ICT omdat zij 

voor het merendeel omringd worden door andere kansarmen die met dezelfde problematiek 

geconfronteerd worden, zijnde minder toegang tot ICT, een meer vrijetijdsgeoriënteerd gebruik en 

minder vaardigheden. Er zijn eveneens minder ondersteuningsmechanismen of hulpbronnen 

aanwezig in hun netwerk (van Dijk, 2005; Mariën, 2007). Bijkomende moeilijkheid is dat 

kansengroepen niet geneigd zijn hun vertrouwde homogene netwerk te overschrijden omwille van 

een gebrek aan zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld, veroorzaakt door de veelvuldige negatieve en 

afwijzende reacties van mensen buiten hun vertrouwde netwerk (Vranken & Vandebosch, 2007). 

 
De voorbije jaren zijn een heleboel acties en initiatieven ontstaan om de digitale uitsluiting van 

mensen tegen te gaan. In dit artikel wordt digitale inclusie opgevat als het herintegreren of het 

sociaal insluiten van uitgesloten groepen door middel van initiatieven die (1) direct of indirect 

toegespitst zijn op het verschaffen van toegang en het leren gebruiken van ICT; of (2) door middel 

van ICT sociale insluiting nastreven. In Vlaanderen zijn een groot deel van deze acties bottom-up 

gegroeid vanuit sociale en culturele middenveldorganisaties als direct antwoord op de noden en 

vragen van digitaal uitgesloten groepen. De Vlaamse overheid hanteert geen top-down e-inclusie 

beleid waarbij een netwerk van publieke computerruimten of vormingsinitiatieven wordt 

georganiseerd of gecoördineerd. De Vlaamse overheid heeft evenmin een zicht op de aanpak en 

scope van huidige initiatieven. Naar welke kansengroepen zijn ze gericht? Zijn er groepen 

waarvoor er te weinig initiatieven georganiseerd worden maar waar er wel noden zijn? Werken 

bestaande initiatieven de leerdrempels en sociale netwerkdrempels van kansengroepen weg of is 

hier tussenkomst nodig van het beleid? Maar ook, in hoeverre zijn bestaande initiatieven in lijn 

met de verhoogde complexiteit van digitale uitsluiting? Ligt de focus op het louter verschaffen van 

toegang voor kansengroepen via publieke computerruimten of hebben middenveldorganisaties een 

aanpak ontwikkeld die ingaat op gebruik en vaardigheden? Om een antwoord te vinden op deze 

vragen werd een studie gelanceerd vanuit het Instituut voor Samenleving & Technologie (IST) die 

werd uitgevoerd door het onderzoekscentrum Studies voor Media, Informatie & Telecommunicatie 

(SMIT). Een bijkomende vraag die binnen het onderzoek werd behandeld is waar en op welke 

manier de Vlaamse overheid ondersteuning kan en dient te geven aan bestaande initiatieven. 

 
Dit artikel behelst slechts een deel van het onderzoek. Theoretisch focust het artikel op de evolutie 

van het concept van de digitale kloof. Hoe is de notie van digitale uitsluiting de voorbije tien jaar 

veranderd, onder invloed van welke impulsen en wat zijn hiervan de implicaties voor het 

beleidsveld op het niveau van meting van digitale uitsluiting en beleidsvorming? Het 

gepresenteerde empirisch onderzoek is tweeledig. In de eerste plaats werden initiatieven middels 

een kwantitatieve survey bevraagd over (1) hun modus operandi; (2) hun pedagogische aanpak; en 

(3) hun lokale inbedding en duurzaamheid. In de tweede plaats werden brainstormsessies 

gerealiseerd met vertegenwoordigers van middenveldorganisaties om te discussiëren omtrent 

problemen en beleidsrelevante oplossingen. 

 

Van digitale kloof naar digitale inclusie 
 
Van toegang als indicator naar gebruik en vaardigheden 
 
Het concept van digitale uitsluiting, ook wel digitale kloof genoemd, is de voorbije tien jaar 

geëvolueerd van een dichotome opvatting op het niveau van toegang en gebruik tot een 
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multidimensioneel en uitermate complex fenomeen waarbij aspecten als diversiteit van het 

gebruik en digitale vaardigheden steeds belangrijker blijken (Barzilai-Nahon, 2006; Brotcorne & 

Valenduc, 2008; van Dijk, 2005; DiMaggio et al., 2001; Hargittai, 2004; Livingstone & Helsper, 

2007; Mariën et al., 2010; Selwyn, 2004; Warschauer, 2003). De idee dat het insluiten van mensen 

verwezenlijkt kan worden door een beleid dat louter focust op het verschaffen en verhogen van de 

materiële toegang tot ICT is volledig achterhaald. De redenen hiervoor zijn divers.  

 

In de eerste plaats is toegang geen statisch gegeven en zijn gebruikers niet volledig offline of 

online. Er zijn, wat van Dijk (2005) noemt, afwisselende gebruikers. Dit zijn gebruikers die de ene 

keer wel en dan weer niet online zijn en zich op verschillende momenten, op verschillende 

plaatsen en via verschillende media toegang verschaffen tot het internet. Er is niet langer sprake 

van een tweespalt wat betreft toegang. Toegang kan variëren tussen een volledig gebrek aan 

toegang en een 24/24, 7/7 toegang. De kwaliteit van toegang wordt daarom aangebracht als een 

nieuwe indicator omdat het type (vb. breedband, mobiel, draadloos…) of de plaats (vb. thuis, op 

school, op het werk, in een publieke computerruimte…) een belangrijke invloed heeft op het 

gebruik (Hargittai, 2003).  

 

In de tweede plaats geeft onderzoek aan dat eens de toegangsdrempel overschreden is, structurele 

verschillen in gebruik en vaardigheden naar voor komen (Brotcorne & Valenduc, 2008; Brotcorne 

et al., 2010; van Dijk, 2005; Zillian & Hargittai, 2009). Belangrijk hierbij is dat verschillen in 

gebruik niet noodzakelijk gepaard gaan met digitale of sociale uitsluiting (van Dijk, 2005; 

Hargittai, 2010; Selwyn, 2004). De krant kan gelezen worden in papieren vorm of in digitale versie. 

In dat geval is er geen sprake van uitsluiting. Onderzoek naar gebruikspatronen dient daarom 

eveneens te focussen op het mogelijke verband tussen verschillen en sociale uitsluiting. De 

inhoudelijke conceptualisering van gebruikspatronen blijkt echter niet éénduidig. Volgens 

Anderson & Tracey (2001) moet de focus liggen op de betekenis van levensfasen en levensstijlen 

omdat deze aan de basis liggen van specifieke gebruikspatronen. Livingstone & Helsper (2007) 

stellen dat sociale en culturele factoren het gebruik het meest beïnvloeden. Hargittai (2003) legt 

de focus op de kwaliteit van het technisch materiaal en de autonomie tijdens het gebruik, de rol 

van onderwijs en het belang van digitale geletterdheid. Zij benadrukt dat aspecten als de 

beschikbaarheid van sociale netwerken en de ervaring van individuen met het gebruik belangrijk 

zijn om bestaande verschillen beter te begrijpen. Vandenbroeck et al. (2007) spreken over het 

nader onderzoeken van individual ecologies. Met deze term verwijzen zij naar het belang van de 

distributie van digitale vaardigheden in sociale netwerken van niet-gebruikers omdat individuen 

zonder ervaring met het gebruik van ICT vaak leven in huishoudens waar deze ervaring wel 

aanwezig is. 

 

In de derde plaats is het duidelijk dat digitale vaardigheden van steeds groter belang worden voor 

het verklaren van mechanismen van sociale uitsluiting. Momenteel is er in onderzoek een 

transitie van het louter kijken naar en verklaren van verschillen in gebruik naar het in 

beschouwing nemen van de meerwaarde van het gebruik in de dagelijkse realiteit van gebruikers 

(Brotcorne et al., 2010; Hargittai, 2002; Hargittai, 2004; Livingstone & Helsper, 2007). De notie 

van digitale vaardigheden is hierbij een belangrijke indicator. Hargittai (2002:3) stelt het als 

volgt: “By measuring users Internet skills, we can bridge the gap in the literature between mere 

structural measures of access and descriptions of what people do online to account for what 
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different people are able to do online.” Het concept digitale vaardigheden is zeer uitgebreid en 

wordt in huidige literatuur op zeer verschillende manieren ingevuld. Een veelgebruikte opdeling is 

deze van van Dijk (2005). Operationele vaardigheden verwijzen naar de knoppenkennis die nodig 

is om (nieuwe) media effectief te kunnen besturen. Formele vaardigheden gaan over het kunnen 

werken met de specifieke structuur van media. Voor internet gaat het bijvoorbeeld om het kunnen 

bewegen tussen webpagina’s of het kunnen gebruiken van hyperlinks. Informatievaardigheden 

betreffen het vermogen om media-inhoud te zoeken, vinden, selecteren, kritisch evalueren en 

toepassen. Strategische vaardigheden verwijzen naar het kunnen verbeteren van de eigen 

maatschappelijke positie door het strategisch gebruiken van nieuwe media. Volgens van Deursen 

en van Dijk (2009) worden digitale vaardigheden en met name informatie- en strategische 

vaardigheden een structureel probleem. Operationele vaardigheden kunnen makkelijk in een 

thuiscontext of daarbuiten op een relatief zelfstandige manier aangeleerd worden. Informatie- en 

strategische vaardigheden daarentegen vragen om het verkrijgen van een kritische en rationeel 

denkpatroon en kunnen daarom eerder bewerkstelligd worden door onderwijsinterventie. Gezien 

het onderwijs momenteel te weinig focust op het aanleren van informatie- en strategische 

vaardigheden, of het mediawijs maken van jongeren, wordt dit vermoedelijk een structureel 

probleem (van Deursen & van Dijk, 2009).  

 

Implicaties voor het meten van digitale uitsluiting 

 

Onderzoek geeft aan dat de huidige meting van digitale uitsluiting een aantal tekortkomingen 

vertoont (Barzilai-Nahon, 2006; Brotcorne et al., 2010; van Deursen & van Dijk, 2009; van Dijk, 

2005; Hargittai, 2002; 2004; 2010; Mariën et al., 2010; Moreas, 2007; Selwyn, 2004; Verdegem & 

Verhoest, 2009; Zillien & Hargitai, 2009). In de eerste plaats is er sprake van een ontoereikende 

operationalisering. Gestandaardiseerde metingen operationaliseren toegang, gebruik en 

vaardigheden voornamelijk in kwantitatieve vorm zoals het aantal computers waarover mensen 

beschikken, de tijd die mensen doorbrengen op het internet, de frequentie van het gebruik of het 

aantal applicaties dat mensen gebruiken (Lankshear & Knobel, 2008). In de tweede plaats is er 

onvoldoende aandacht voor het multidimensionele karakter van digitale uitsluiting. Verschillende 

aspecten die een invloed hebben op toegang, gebruik en vaardigheden worden momenteel niet in 

beschouwing genomen zoals de autonomie van het gebruik, de ervaring van individuen met het 

gebruik of het sociale ondersteuningsnetwerk van (niet-)gebruikers. In de derde plaats wordt ook 

de notie van vaardigheden vaak op een te eenzijdige manier bevraagd met een doorgedreven focus 

op operationele en formele vaardigheden. Hierbij worden vaardigheden vertaald naar het aantal 

taken dat mensen kunnen uitvoeren op het internet of het aantal online applicaties dat mensen 

gebruiken. Een andere gebruikte methode gaat uit van vragen waarbij respondenten op basis van 

zelfinschatting moeten aangeven welke taken ze wel of niet kunnen uitvoeren (van Deursen & van 

Dijk, 2009; van Dijk, 2005; Eshet-Alkali et al., 2004; Lankshear & Knobel, 2008; Mariën & Van 

Audenhove, 2011). 

 

Deze verschillende manieren van meten en ontoereikende operationalisering geven geen reëel 

beeld van de problematiek van digitale uitsluiting of het effectieve niveau van digitale 

vaardigheden. Er wordt geen rekening gehouden met de doeltreffendheid van het gebruik. 

Bevraging via zelfrapportering leidt naar een overschatting van het vaardigheidsniveau. De grote 

focus op operationele vaardigheden en kwantificering van digitale vaardigheden leidt naar een te 
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positief beeld van het effectieve vaardigheidsniveau (van Deursen & van Dijk, 2009). Vooral op het 

niveau van jongeren geeft dit een vertekend beeld. Jongeren worden nog te vaak aangebracht als 

zijnde 100% digitaal geletterd omdat ze regelmatig het internet gebruiken. Recent onderzoek van 

Van Deursen (2010), waarbij respondenten effectief verschillende handelingen dienden uit te 

voeren, geeft het tegenovergestelde aan. Jongeren beschikken over goede operationele 

vaardigheden, maar ondervinden problemen op het niveau van informatie- en strategische 

vaardigheden (van Deursen & van Dijk, 2009). Er is – zeker in Vlaanderen – duidelijk nood aan 

beter gecontextualiseerde metingen van digitale uitsluiting en digitale vaardigheden (Barzilai-

Nahon, 2006; Brotcorne et al., 2010; Hargittai, 2009; Mariën et al., 2010; Mariën & Van 

Audenhove, 2011). Een aanzet hiertoe wordt gegeven door Mariën & Van Audenhove (2011) die in 

opdracht van de Studiedienst van de Vlaamse Regering werken aan de identificatie van nieuwe 

indicatoren en bijhorende manieren van operationaliseren voor een multidimensioneel meetmodel 

betreffende digitale uitsluiting.  

 

Methodologische aanpak 

 

De inventarisatie van digitale inclusie initiatieven heeft tot doel een overzicht te creëren van de 

realisaties en inspanningen van het werkveld. Daarmee bedoelen we die organisaties en/of 

initiatieven die alternatieve toegang tot computer en internet verlenen en/of computer- en/of 

internetgerelateerde opleidingen en vorming aanbieden. Om dit te realiseren werd een online 

vragenlijst opgemaakt. De vragenlijst focuste op drie grote thema’s: 

 

1) de praktische modus operandi  

2) de pedagogische aspecten van het aanbod 

3) de inbedding en verankering in andere organisaties en het beleidsveld. 

 

De vragenlijst peilde naar zowel kwantitatieve als kwalitatieve aspecten. Enerzijds werd gevraagd 

naar concrete aantallen van beschikbare computers, bereikte deelnemers, geografische ligging, 

kostprijs, aantal partners, enz. Anderzijds werd gevraagd naar inhoudelijke aspecten van de 

initiatieven zoals soort doelgroep, de focus van de opleiding, pedagogische aanpak (vraag- versus 

aanbodgestuurd), type begeleiding en leermateriaal, het gebruik van specifieke toepassingen in de 

computerruimten, financiering, samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, enz. Aansluitend 

werd door middel van twee open vragen gepeild naar de sterke en zwakke punten van de huidige 

werking. De antwoorden op deze open vragen werden gebruikt als uitgangspunt voor het tweede 

luik van het onderzoek, met name de brainstormsessies. Hieruit werden vijf thema’s gehaald die 

de belangrijkste knelpunten vormen voor de huidige werking van initiatieven: 

 

1) leermethodieken op maat 

2) doorstroming gebruik en opleiding 

3) motivatie van deelnemers 

4) technische ondersteuning, capaciteit en infrastructuur 

5) begeleiding 

 

In de eerste plaats werd een inventarisatie gemaakt op basis van de adressenbestanden van 

sectoroverkoepelende organisaties, zoals de ledenlijst van het Vlaams Steunpunt Nieuwe 
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Geletterdheid (VSNG), de lijst van officiële OCR van POD Maatschappelijke Integratie en de lijst 

van erkende easy-e-spaces. Deze lijst werd uitgebreid met initiatieven die ooit een dossier 

indienden bij financieringsmechanismen zoals Telenet Foundation en Koning Boudewijnstichting. 

De lijst werd vervolledigd aan de hand van desk research waarbij gezocht werd naar initiatieven 

verbonden met Vormingplus, plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen, seniorenorganisaties, 

open scholen, OCMW’s, bibliotheken of gemeenten. De grote versnippering en diversiteit van het 

werkveld maken het moeilijk om aan te geven in hoeverre de inventarisatie exhaustief was. In 

totaal namen 367 initiatieven deel aan het onderzoek. Volgens koepelorganisaties kan een geheel 

van 600 initiatieven als representatief beschouwd worden voor het e-inclusie werkveld in 

Vlaanderen. Algemeen kan dus gesteld worden dat ongeveer 60–65% van de bestaande e-inclusie 

initiatieven hebben deelgenomen aan de bevraging. Niet-deelname kan verklaard worden door de 

tijdsdruk en werklast waarmee organisaties geconfronteerd worden. Een andere mogelijke 

verklaring is de beperkte levensduur van initiatieven. Van de aangeschreven initiatieven werden 

200 e-mailadressen als ongeldig geïdentificeerd.  

 

Bij de analyse werden alleen initiatieven weerhouden die de volledige vragenlijst invulden. De 

codering van de open vragen (cf. Wat zijn volgens u de drie belangrijkste pluspunten / sterktes van 

het initiatief; Wat zijn volgens u de drie grootste uitdagingen / problemen waarmee het initiatief 

geconfronteerd wordt?) werd gecontroleerd op betrouwbaarheid door een onafhankelijke 

hercodering van een deel van de antwoorden door een tweede onderzoeker. De kwantitatieve 

analyse en rapportering werd opgevat als het realiseren van een aantal beschrijvende parameters 

op basis van frequentietabellen. 

 

De brainstorm bestond uit twee fasen. In de eerste plaats een infogeneratieve fase om 

deelproblemen, oorzaken en implicaties te identificeren. In de tweede plaats een exploratieve fase 

om oplossingen op het niveau van strategie en beleid te bedenken alsook alternatieve beleidspistes 

en de motivaties voor deze oplossingen. Als methode werd geopteerd voor de uitwerking van een 

‘Praatcafé’ (www.theworldcafe.com). Bij het rekruteren van deelnemers werd rekening gehouden 

met een voldoende spreiding inzake koepelorganisaties versus lokale initiatieven, de verschillende 

doelgroepen van de projecten en geografische spreiding. In totaal werkten 20 deelnemers mee aan 

de brainstorm. De deelnemers werden op voorhand verdeeld zodat aan elke tafel een mix van de 

verschillende organisaties tot stand kwam waardoor de aanwezige kennis en ervaring maximaal 

benut werden. 

 

Digitale inclusie in het huidige werkveld 

 

De resultaten van de kwantitatieve bevraging maakt duidelijk dat het werkveld – hoewel zeer 

divers en bottom-up gegroeid – een doeltreffende aanpak ontwikkeld heeft. De meerderheid van de 

initiatieven gaat verder dan het louter verschaffen van toegang. Van de 367 initiatieven stelt 48% 

een openbare computerruimte (OCR) in combinatie met vormingsmogelijkheden ter beschikking, 

terwijl 38% voorziet in een aanbod aan vorming en opleiding. Slechts 14% beperkt zich tot het 

louter verschaffen van toegang. Maar in 91% van de publieke computerruimtes is wel doorlopend 

begeleiding aanwezig. Bijna alle OCR – 87% – zijn publiek. Bij 60% daarvan worden inspanningen 

geleverd om specifieke doelgroepen te bereiken. Voor 38% van de bevraagde OCR gaat het om 
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achtergestelde en kansarme groepen. Daarnaast ligt de focus eveneens op ouderen. Groepen die 

slechts minimaal bediend worden zijn migranten, mensen met een fysieke of verstandelijke 

handicap en jongeren. De brainstorm geeft aan dat wat migranten betreft vooral taal en toeleiding 

problematisch zijn. Organisaties willen met migrantengroepen werken maar slagen er niet in om 

hen naar de organisatie toe te leiden. De toegang tot publieke computerruimten is in 89% van de 

gevallen gratis. Voor vormingsinitiatieven geldt dit slechts voor 41%. Het is een jonge en 

dynamische sector: 44% van de initiatieven werd opgericht tussen 2007 en 2009. Slechts 15% 

bestaat langer dan 10 jaar.  

  

De meerderheid van de bestaande initiatieven gaat uit van een kleinschalige laagdrempelige 

aanpak waarbij initiatieven ingebed zijn in lokale sociale of culturele structuren:  

 

• 49% werkt samen met 1 tot 3 partners 

• 29% heeft 10 partners of meer 

• 22% maakt deel uit van een netwerk van OCR 

• 30% is lid van een netwerk van sociale organisaties 

• 30% is gevestigd in een bibliotheek 

 

De brainstorm maakt duidelijk dat de inbedding in lokale structuren er voor zorgt dat mensen 

hun vertrouwde omgeving niet moeten verlaten en vergroot het vertrouwen. De sociale netwerk 

drempel wordt hierdoor deels geneutraliseerd. Bijkomend wordt het vertrouwen vergroot door de 

quasi 1 op 1 begeleiding en de aangepaste leermethodiek. Er wordt gewerkt in kleine groepen - 

max. 5 tot 6 personen - met een aangepast leertempo en leermateriaal. Speciale aandacht gaat 

hierbij uit naar het gebruik van klare taal. De meerderheid van de initiatieven, met name 75%, 

combineert een vraag- en aanbodgestuurde aanpak. Het hanteren van een vraaggestuurde aanpak 

maakt dat wat aangeleerd wordt, eveneens ingebed is in de sociale gebruikscontext en dagelijkse 

realiteit van de deelnemer. De toeleiding van deelnemers blijft een heikel punt waarbij de 

samenwerking met de lokale overheid en het lokale welzijnsdepartement cruciaal zijn. 

 

De kwantitatieve bevraging leert ons dat de meerderheid van de opleidingsinitiatieven – 87% – 

focust op het aanleren van computer- en internetvaardigheden. Pure knoppenkennis en Google 

zijn het meest voorkomend. Meer praktische zaken zoals het leren downloaden en het installeren 

van software of een internetverbinding zijn zaken die minimaal aangeleerd worden. De nadruk 

ligt op het aanleren van operationele vaardigheden. Informatie- en strategische vaardigheden 

worden eerder onbewust en onrechtstreeks besproken in het kader van andere vormingsvragen. 

Tijdens de brainstorm gaven organisaties aan dat het aanleren van strategische vaardigheden 

voor hun doelgroepen eigenlijk een stap te ver en te moeilijk is. Individuen komen in de eerste 

plaats voor een eerste ervaring en een eerste kennismaking met ICT zonder hierbij reeds stil te 

staan bij de mogelijke meerwaarde van dit gebruik in hun eigen dagelijkse realiteit. De focus van 

organisaties ligt daarom in de eerste plaats op het creëren van positieve en aangename 

leerervaringen (cfr. het overkomen van bestaande leerdrempels) en op het motiveren en 

stimuleren van individuen tot het gebruiken van ICT.  

 

Knelpunten in de huidige werking 
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Technische ondersteuning en infrastructuur 

 

Uit de resultaten van de brainstorm blijkt dat organisaties in de eerste plaats moeilijkheden 

ervaren met de beveiliging van hun computermateriaal. Het virus- en spamvrij houden van het 

materiaal blijkt niet evident. Organisaties beschikken over onvoldoende IT-onderricht personeel. 

Het opzetten van netwerken, uitvoeren van updates, installeren van software of het beveiligen van 

het netwerk ligt daarom moeilijk. Er zijn onvoldoende financiële middelen om extern IT-personeel 

aan te trekken. Daarnaast blijkt het implementeren van een zekere controle van deelnemers 

noodzakelijk om problemen van diefstal, illegaal downloaden of het bekijken van ongewenste 

content tegen te gaan. Organisaties zitten op dit vlak nog in een zoekproces. Enerzijds is 

vertrouwen cruciaal om de leerdrempels en sociale drempels van kansengroepen weg te werken. 

Controle kan die vertrouwensband beschadigen en leiden tot het wegblijven van deelnemers. 

Anderzijds blijkt controle wel nodig gezien de overlast die veroorzaakt wordt door ongepast gedrag. 

Als oplossing gebruiken bepaalde organisaties een huishoudelijk reglement waarin vastgelegd 

wordt wat wel en niet kan. Zo is het downloaden van muziek- of videocontent in 50% van de OCR 

verboden. Het spelen van spelletjes op het internet is in 17% niet toegelaten. Het gebruik van 

online diensten (cf. e-banking, e-government…) wordt eveneens ingeperkt: in 23% van de OCR is 

dit niet toegestaan.   

 

In de tweede plaats hebben organisaties het moeilijk om hun computerpark up-to-date te houden. 

Hardware en software evolueren snel. Het tewerkstellingsveld verwacht dat organisaties voorzien 

in een opleiding Windows 7, maar tegelijkertijd zijn deze versies van het besturingssysteem nog 

niet aanwezig bij de organisaties zelf. Het gebrek aan overdraagbaarheid van licenties van 

besturingssystemen over verschillende computers heen draagt hier toe bij. Ook naar deelnemers 

toe zijn er problemen. Vaak hebben deelnemers thuis een verouderde computer waardoor ze de 

aangeleerde vaardigheden thuis niet kunnen oefenen. Hierbij is de afstemming van het 

lesmateriaal op de thuiscontext belangrijk. Deelnemers raken in de war wanneer de screenshots 

die in de cursus voorkomen niet hetzelfde zijn als het beeld op hun computer thuis. Organisaties 

nuanceren evenwel en vinden het niet noodzakelijk om zich elke nieuwe versie, nieuw product of 

hype aan te schaffen. Het wordt realistisch geacht om elke vijf jaar een inhaalbeweging te maken 

inzake software, mits financiële ondersteuning door de overheid. Organisaties hebben momenteel 

onvoldoende middelen om zelf in te staan voor de vernieuwing van hun technische infrastructuur.  

 

Up-to-date leermaterialen en leermethodieken op maat 

 

De kwantitatieve bevraging geeft aan dat 64% van de initiatieven werkt met lesmateriaal dat in 

de organisatie zelf ontwikkeld werd omdat bij vraaggestuurd werken altijd nieuwe lesinhouden 

nodig zijn. De overblijvende initiatieven maken gebruik van bestaande cursussen uit het formele 

onderwijs of gebruiken geen of ander lesmateriaal. De brainstorm maakt duidelijk dat het 

ontwikkelen van lesinhouden een tijds- en arbeidsintensief proces is en een grote structurele kost 

behelst. Initiatieven werken grotendeels projectgebaseerd zonder structurele middelen. Waar 

grote koepelorganisaties eigen leermateriaal ontwikkelen en verdelen onder de initiatieven 

waarmee zij samenwerken, staan kleine initiatieven onder enorme tijds- en werkdruk om 
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lesinhouden te creëren en begeleiding te voorzien. Bovendien kampen kleine organisaties met 

onderbemanning. Dit brengt de werking en de duurzaamheid van kleine initiatieven in gedrang. 

Hoewel sommige koepelorganisaties hun leermaterialen vrij beschikbaar maken via het internet, 

zijn kleine initiatieven hiervan niet op de hoogte.  

 

De brainstorm brengt eveneens naar voor dat initiatieven naast elkaar heen dezelfde 

leerinhouden maken. Er bestaat heel wat algemeen materiaal, brochures, basiscursussen, enz. die 

uitgewisseld en opnieuw gebruikt kunnen worden. Maar er is binnen de sector een zeker 

protectionisme. Niet alle organisaties willen de ontwikkeling van lesmateriaal uit handen geven. 

Er wordt vaak een zeer specifieke pedagogische aanpak gehanteerd en organisaties willen de 

garantie dat al het lesmateriaal van eenzelfde aanpak en kwaliteit is. Tegelijkertijd willen ze in de 

mogelijkheid blijven om vraaggericht te werken. Bijkomende barrière is dat lesmateriaal voor 

workshops soms wordt gemaakt in het kader van de opleiding van begeleiders. Hierdoor weten en 

kennen de toekomstige begeleiders de materie beter.  

 

De omkadering van begeleiding 

 

De begeleiders in zowel OCR als vormingsinitiatieven hebben een zeer diverse achtergrond en 

bestaan onder meer uit:  

 

• 20% vrijwilligers zonder opleiding 

• 30% vrijwilligers met een bijkomende opleiding 

• 21% en 44% professionele pedagogen in respectievelijk OCR en vormingsinitiatieven 

• 25% andere (eigen personeel, bibliothecarissen, sociaal-culturele werkers, jeugdwerkers, 

…) 

 

De resultaten van de brainstorm geven echter aan dat de problemen op het niveau van de 

beschikbaarheid en de omkadering van de begeleiding complex zijn. De begeleiding wordt voorzien 

door vrijwilligers, professionele leerkrachten of het personeel van de organisaties zelf. 

Professionele leerkrachten bezitten de nodige pedagogische vaardigheden maar hebben vaak 

onvoldoende voeling met de leefwereld van kansengroepen. Bovendien zijn professionele 

leerkrachten te duur voor de meeste organisaties. Er wordt daarom gewerkt met vrijwilligers 

maar door het grote verloop is het vinden van beschikbare vrijwilligers een probleem. Vrijwilligers 

staan dichter bij kansengroepen maar beschikken over minder pedagogische vaardigheden om 

individuen aan te zetten tot leren. Het eigen personeel kent de doelgroepen goed, maar heeft zelf 

een negatieve houding tegenover ICT of beschikt over onvoldoende digitale vaardigheden. Dit 

maakt hen minder geschikt om anderen te motiveren tot het gebruiken van ICT of het aanleren 

van digitale vaardigheden. De motivationele drempel van het eigen personeel wordt voornamelijk 

veroorzaakt door een gevoel van onzekerheid over de eigen vaardigheden. ICT – en in het 

bijzonder de heuristiek omtrent het gebruik van ICT voor andere doeleinden – is nog onvoldoende 

geïntegreerd in curricula van toekomstige intermediairen als bibliothecarissen, sociaal-culturele 

werkers of jeugdwerkers.  
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Een belangrijke tekortkoming is dat organisaties te weinig aan samenwerking en kennisdeling 

doen. Organisaties zijn vaak op zichzelf gericht – grotendeels ten gevolge van het systeem van 

projectsubsidies dat leidt tot concurrentie en versnippering. Organisaties erkennen dat er nood is 

aan meer omkadering voor begeleiders, maar het is hen niet duidelijk hoe ze de link moeten 

leggen tussen de noden van hun dagelijkse doelgroep(en) en een specifieke vorming voor hun 

begeleiders. Vermits er weinig of geen contact is met andere organisaties, komt men niet tot 

kennisdeling. Ook de overheid schiet volgens de organisaties te kort. Het beleid moet eveneens 

gemotiveerd zijn om meer te investeren in de omkadering van begeleiders. De gesprekspartners 

zien het probleem niet zozeer als een gebrek aan financiële middelen, maar wel als een verkeerd 

inzetten van budgetten. Subsidies gaan nu te veel naar de digitale kloof van de eerste graad, 

zijnde naar financiering van informaticamateriaal. Gesteld wordt dat de overheid zijn huidige 

sturingskracht op het vlak van digitale inclusie onvoldoende aanwendt. De overheid dient het 

belang van een constante investering in begeleiding (opleiding / opvolging / 

vrijwilligersmanagement) te beklemtonen. Hierbij kan gewerkt worden met kwaliteitslabels voor 

OCR en een duurzaam beleidsplan. Nu worden ICT opleidingen soms beschouwd als een bijzaak 

omdat het merendeel van de initiatieven niet primair gericht zijn op het bijbrengen van digitale 

vaardigheden. 

 

Nadelen van projectgebaseerde financieringsmechanismen 

 

De resultaten van de kwantitatieve bevraging en de brainstorm maken duidelijk dat initiatieven 

momenteel voornamelijk projectmatig ondersteund worden. Er zijn geen structurele 

financieringsmechanismen. Hoewel het aantal projectoproepen hoog is, vraagt het opmaken en 

indienen van een project veel tijd en inspanning. Initiatieven moeten zichzelf continue 

heruitvinden en vernieuwende projecten bedenken om projectsubsidies vast te krijgen. Dit houdt 

in dat als de focus van projectsubsidies verandert (vb. qua doelgroep), initiatieven zich moeten 

heroriënteren willen ze enige vorm van subsidiëring krijgen. Hierdoor wordt de kans en garantie 

op duurzame aanpakken en initiatieven bijzonder moeilijk. De bevraagde organisaties geven dan 

ook aan dat er in het veld nood is aan een structurele financiering van projecten. Het beleid moet 

hier werk van maken zodat de werking van goede praktijken en initiatieven verzekerd, 

vereenvoudigd en uitgebreid kan worden. Organisaties stellen wel dat structurele 

financieringsmechanismen niet afhankelijk mogen zijn van een niveaubepaling of certificering. 

Een groot deel van de initiatieven focust louter op het stimuleren en het motiveren van het 

gebruik van ICT door kwetsbare doelgroepen zonder dat er gestreefd wordt naar het bereiken van 

bv. een bepaald vaardigheidsniveau. Hierbij wordt vraaggestuurd gewerkt omdat dit een grotere 

stimulus voor de deelnemers betekent. Financiering volgens niveaubepaling zou impliceren dat 

deze vraaggerichte initiatieven moeilijk financierbaar zijn. 

 

Duurzaam kloven dichten: Naar aanvullende beleidsinterventies 

 

De literatuurstudie geeft aan dat een herziening van de manier waarop het Vlaamse beleid naar 

de problematiek van de digitale kloof kijkt, zich opdringt. Het gaat niet om dichotome verschillen 

in toegang of gebruik, maar wel om een zeer complexe dynamiek waarbij aandacht nodig is voor 

alle aspecten die eigen zijn aan de toegang tot ICT, het gebruik van ICT en digitale vaardigheden. 
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Dit betekent dat de term digitale kloof as such niet meer voldoet. Een andere, meer gepaste term 

is deze van digitale inclusie. Door zijn positieve connotatie geeft hij aan dat het niet louter gaat om 

mechanismen van uitsluiting maar ook om mechanismen van insluiting of inclusie.  

 

Een duurzaam digitaal inclusie beleid dient rekening te houden met een veelheid aan factoren. Op 

microniveau is er nood aan een correcter en meer diepgaand beeld van digitale uitsluiting. 

Huidige meetsystemen voldoen niet. Er moet dringend geïnvesteerd worden in een meetsysteem 

dat onder meer de kwaliteit van toegang, de gebruikscontext en het reële vaardigheidsniveau van 

burgers in kaart brengt. Op macroniveau is er nood aan de uitwerking van een top-down en all-

round beleid voor digitale inclusie. Op mesoniveau hebben middenveldorganisaties de voorbije tien 

jaar op eigen initiatief een degelijke aanpak voor digitale inclusie ontwikkeld, in het bijzonder 

naar kansengroepen toe. Het hanteren van een specifieke pedagogische aanpak – kleine groepen, 

vraaggericht, traag tempo, 1 op 1 begeleiding, met aandacht voor klare taal, met aangepast 

leermateriaal – zorgt ervoor dat de leer- en sociale netwerkdrempels van kansengroepen in grote 

mate wegwerkt worden. Middenveldorganisaties hebben duidelijk aandacht voor de complexiteit 

van digitale uitsluiting en bieden toegang én begeleiding of opleiding aan. Het opstarten van 

initiatieven gebeurt echter nog te vaak ad hoc op initiatief van een groep enthousiastelingen. Het 

gebrek aan structurele middelen en ondersteuning vanuit het beleid verhindert een verdere 

professionalisering en kwaliteitsvolle uitbreiding van de sector. Het is belangrijk de bestaande 

fragmentatie van het werkveld te stroomlijnen. Een OCR kan nu iedere ruimte zijn die toegang 

geeft tot een computer, ongeacht of ze voorziet in begeleiding en/of vorming. Vanuit het werkveld 

stijgt de vraag naar de uitwerking van een kwaliteitslabel dat waakt over minimum standaarden 

omtrent toegang, begeleiding en pedagogische aanpak. De concrete invulling van een dergelijk 

label vereist bijkomend onderzoek. Een kwaliteitslabel zou een aanzet kunnen zijn tot een officiële 

erkenning als schoolinstelling waardoor initiatieven recht krijgen op gratis of goedkopere 

educatieve software. 

 

Het beleid dient daarom in de eerste plaats te focussen op een structurele herziening van de 

financiering. Op basis van projectgebaseerde financieringsmechanismen is het onmogelijk om een 

visie en beleid op lange termijn uit te werken. In de plaats daarvan moet werk gemaakt worden 

van een financieringsbeleid dat in lijn ligt met de structurele noden en kosten zoals de 

ontwikkeling van leermaterialen, het voorzien van begeleiding of het technisch onderhoud van het 

computerpark. Enkel dan kan een duurzame aanpak gegarandeerd worden. In de tweede plaats 

kan enkel een beleidsorgaan zorgen voor de hoognodige coördinatie van het werkveld. De 

organisaties zijn vragende partij voor de oprichting van een centrale entiteit die het uitwisselen 

van informatie, best practices en lesmaterialen bevordert, maar geen enkele organisatie heeft zelf 

de middelen, noch de ambitie om deze rol op zich te nemen. Aansluitend moet werk gemaakt 

worden van de organisatie van trainertrainer opleidingen over bestaande initiatieven heen. Hier 

kunnen ook het onderwijs en de commerciële sector bijdragen tot oplossingen. Digitale inclusie zou 

een specifiek afstudeerprofiel kunnen zijn bij bv. opleidingen voor sociaal werker of 

bibliothecarissen. Hierdoor zou de nodige expertise en kennis worden gecanoniseerd. Daarnaast 

zou men de commerciële sector meer en goedkoper moeten kunnen inschakelen voor opleidingen 

betreffende hun eigen producten en applicaties. Dezelfde centrale entiteit zou eveneens kunnen 

instaan voor de implementatie van een centrale én een mobiele IT-helpdesk.  
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Een dergelijke aanpak zou bijdragen tot de overlevingskansen en duurzaamheid van initiatieven 

en wordt idealiter op lokaal, Vlaams en/of Belgisch niveau georganiseerd. Door de versnippering 

van competenties en beleidsdomeinen is dit waarschijnlijk geen haalbare kaart, maar belangrijk is 

dat er samenwerking komt op alle beleidsniveaus zodat een all-round aanpak uitgewerkt wordt 

waarin sprake is van een EN-EN beleid naar de eindgebruiker toe: het voorzien in toegang EN het 

stimuleren van een gediversifieerd gebruik EN het aanleren van vaardigheden. Hierbij moet 

aandacht uitgaan naar digitale inclusie van kansarme – en kansrijke groepen. Een digitaal 

inclusie beleid dient integraal deel uit te maken van een brede strategie voor een duurzame 

digitale samenleving en een op innovatie gerichte economie.  
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2.1.4 Inhoudelijke	  contextualisering	  
 

Het eerste artikel – Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een duurzame ondersteuning van e-

inclusie initiatieven in Vlaanderen – draagt op verschillende manieren bij om de onderzoeksvragen van 
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het doctoraatsonderzoek te beantwoorden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze 

bijdragen per onderdeel van het doctoraat.  

 

Bijdrage artikel 1 – Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een duurzame ondersteuning van 

e-inclusie initiatieven in Vlaanderen 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Van digitale koof naar structurele verschillen in vaardigheden en gebruik 

⋅ Van digitale kloof naar digitale inclusie 

⋅ Verschillende kloven naast elkaar 

Risicogroepen van digitale uitsluiting:  

⋅ Kwetsbare bevolkingsgroepen 

⋅ Irreëel beeld door ontoereikende meetsystemen 

Determinanten van digitale uitsluiting:  

⋅ Kwaliteit van toegang: type en plaats 

⋅ Digitale vaardigheden: operationele, formele, informatie en strategische vaardigheden 

volgens het model van van Dijk (2005) 

⋅ Leerdrempels: gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, gebrek aan vertrouwen in 

het eigen leervermogen, afkeer van het formele onderwijs 

⋅ Sociale en culturele factoren: levensstijl, levensfasen 

⋅ Individuele media-ecologieën: mediatoegang in de thuisomgeving, ondersteuning in 

sociale netwerken, beschikbaarheid van digitale vaardigheden in sociale netwerken 

Gebruik is geen determinant 

⋅ Gebruik in relatie tot mechanismen van sociale uitsluiting 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusiebeleid:  

⋅ Toegang, opleiding en vorming, begeleiding 

⋅ Stimuleren van positieve leerervaringen 

⋅ Meetinstrument digitale vaardigheden 

⋅ Ondersteuning middenveldorganisaties: financiering, coördinatie, train-the-trainer, 

kwaliteitscriteria 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Geen top-down e-inclusie beleid aanwezig  

Doeltreffende aanpak van e-inclusie initiatieven:  

⋅ Laagdrempelig, ingebed in socioculturele organisaties, kleine groepen, aangepast 

lesmateriaal, aangepast lestempo 

Knelpunten voor de werking van e-inclusie-initiatieven:  

⋅ Leermethodieken op maat, doorstroming, motivationele drempels, technische 

ondersteuning en begeleiding, kennisdeling 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beleidscontext 

⋅ Mapping e-inclusieactoren in Vlaanderen 

⋅ Aanpak van e-inclusieactoren in Vlaanderen 

Diversiteit in stemmen / informatie  

⋅ Brainstormsessies met tweesporenaanpak over de uitdagingen en oplossingen voor 

de e-inclusie werking van de middenveldorganisaties in Vlaanderen. 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar het werk- en beleidsveld door de resultaten publiek te 

presenteren.  

 

Het eerste artikel – Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een duurzame ondersteuning van e-

inclusie initiatieven in Vlaanderen – brengt verschillende nieuwe inzichten aan. In de eerste plaats met 

betrekking tot de conceptuele evolutie van de notie de digitale kloof. Het artikel stelt geen alternatieven 
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voor maar benadrukt dat er sprake is van meerdere kloven naast elkaar in plaats van één kloof op het 

vlak van toegang. Het relateert deze kloven aan structurele verschillen in vaardigheden en gebruik. Het 

artikel geeft hiermee een vernieuwende aanzet om van digitale uitsluiting te bekijken als een complexe 

en meerlagige problematiek veroorzaakt door verschillen op het vlak van toegang, vaardigheden en 

gebruik. De onderzoeksvraag uit Deel I – welk concept moet worden gebruikt om de achterliggende 

problematiek correcte en genuanceerde te duiden – blijft echter onbeantwoord en wordt daarom verder 

toegelicht in de volgende artikels en inhoudelijke aanvullingen.  

 

In de tweede plaats levert het artikel een eerste bijdrage om de determinanten van digitale uitsluiting te 

identificeren. Het artikel brengt de volgende determinanten aan: kwaliteit van toegang, digitale 

vaardigheden, leerdrempels, sociale en culturele factoren en individuele media-ecologies. Het 

vernieuwende aspect zit vervat in de verdere concretisering van deze verschillende determinanten in 

relatie tot digitale uitsluiting. Wat de toegang betreft, zijn het type van toegang en de plaats van 

toegang bepalend. Digitale vaardigheden worden ontleed in verschillende types van vaardigheden op 

basis van het conceptuele kader van van Dijk (2005). Leerdrempels ontstaan vanuit een gebrek aan 

zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, een gebrek aan vertrouwen in het eigen leervermogen en een 

afkeer van het formele onderwijs. Individuele media-ecologieën worden opgedeeld volgens de invloed 

van het mediakarakter van de thuisomgeving en ondersteuningsnetwerken.  

 

Het eerste artikel stelt dat het gebruik op zich, in termen van gebruiksfrequentie en -diversiteit, niet mag 

worden beschouwd als een determinant van digitale uitsluiting. Verschillen in gebruik zijn niet 

problematisch, maar ze worden dit wel als ze tot een nadelige sociale positie leiden. Gebruik moet dus 

steeds in relatie tot sociale uitsluiting worden gezet. Dit is een cruciaal inzicht voor de uitwerking van 

het vernieuwde conceptuele model van digitale uitsluiting aan het einde van Deel I. Het impliceert dat 

gebruik niet op dezelfde hoogte in het model kan worden geplaatst als de determinanten toegang of 

vaardigheden.  

 

De identificatie van de determinanten en hun concrete karakteristieken blijft echter te beperkt. Bij 

vaardigheden bespreekt het artikel enkel de indeling volgens van Dijk. Gebruik wordt niet verder 

geëxpliciteerd. Aspecten als motivatie of sociale en culturele factoren worden niet vertaald in concrete 

karakteristieken. Het artikel bekritiseert bestaande meetsystemen, maar legt niet uit hoe de 

verschillende determinanten moeten worden geoperationaliseerd. Er moet dus verder worden 

nagegaan hoe deze determinanten kunnen worden ingevuld en geoperationaliseerd. Deze oefening zit 

vervat in het tweede artikel van het doctoraat.  

 

In de derde plaats heeft het eerste artikel geleid tot de identificatie van een aantal bouwstenen voor e-

inclusie: toegang, opleiding, begeleiding, stimulering van positieve leerervaringen, ontwikkeling van een 

meetinstrument voor digitale vaardigheden, en de ondersteuning van de middenveldorganisaties. Deze 

bouwstenen werden geïdentificeerd op basis van een online bevraging van middenveldorganisaties in 

Vlaanderen. De analyse van deze bevraging heeft twee cruciale inzichten opgeleverd: (1) de 

middenveldorganisaties hebben in Vlaanderen een doeltreffende aanpak ontwikkeld om kwetsbare 

groepen digitaal in te sluiten; en (2) de duurzaamheid van de e-inclusieaanpak van deze 

middenveldorganisaties staat sterk onder druk. 

 



	   67	  

Tot slot zit achter het eerste artikel een belangrijke meerwaarde vervat voor de participatieve en 

actiegerichte focus van het doctoraat. Het IST-onderzoek, waarop het artikel is gebaseerd, heeft op 

verschillende manieren bijgedragen aan de randvoorwaarden voor een succesvol particpatief en 

actiegericht onderzoeksproces. De beleidscontext rond e-inclusie in Vlaanderen werd verduidelijkt door 

de inventarisatie en bevraging van de verschillende e-inclusie actoren in Vlaanderen. Een tweede 

verduidelijking vloeide voort uit de brainstormsessies met een deel van deze e-inclusieactoren. Hierbij 

werd een tweesporenaanpak gebruikt om uitdagingen en oplossingen te identificeren. Deze 

brainstormsessies hebben ook bijgegedragen tot een grotere diversiteit in visies en achtergrondkennis 

over digitale uitsluiting en e-inclusie in Vlaanderen.  

 

Tijdens en na het IST-onderzoek werd ook sterk ingezet op kennisdeling. Het IST-project gaf de 

doctoranda de mogelijkheid om de initiële contacten met het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid 

(VSNG) verder te bestendigen door deel te nemen aan formele overlegmomenten van het VSNG. Deze 

overlegmomenten leidden tot de kennismaking met een hele reeks e-inclusie actoren in Vlaanderen 

afkomstig uit het middenveld, beleid en onderzoek (Link in de Kabel; Maks vzw; Wai-Not; Departement 

Cultuur, Jeugd, Sport en Media; K-Point; FTU Namen; POD Maatschappelijke Integratie;…). Zo 

ontstonden de eerste contacten met Digipolis Gent, de leidinggevende organisatie voor het e-

inclusiebeleid van de Stad Gent. Deze contacten mondden later uit in de realisatie van het MIDIS-

project en de evaluatie van het RECUP PC-project en het Alle Gezinnen Online-project. De doctoranda 

gaf meerdere presentaties op vraag van Digipolis Gent en nam deel aan bijeenkomsten in het kader 

van het Eurocities Knowledge Society Forum waarbij de Stad Gent verantwoordelijk was voor de 

werkgroep e-inclusie. De doctoranda was ook aanwezig op de federale en Vlaamse studiedagen in het 

kader van de digitale week 2008 en 2009. Op het e-Dinges festival, georganiseerd in het kader van de 

Digitale Week 2010 in het Vlaams Parlement, kreeg de doctorandus de kans om de resultaten van het 

IST-onderzoek voor te stellen aan een honderdtal Vlaamse e-inclusieactoren. Een gelijkaardige 

presentatie werd gegeven naar aanleiding van het tienjarige bestaan van Mentor vzw, een van de 

leidinggevende e-inclusievormingsinitiatieven in de regio Kortrijk. Deze formele events gaven ook 

aanleiding tot een informele uitwisseling van kennis en noden tussen allerlei e-inclusieactoren en de 

doctoranda.  

2.1.5 Inhoudelijke	  aanvullingen	  	  
	  

Wegens redactionele restricties (cf. maximaal 6000 woorden) gaat het artikel slechts beknopt in op de 

onderzoeksvragen en -doelen van dit doctoraatsonderzoek. De voorgaande sectie wees erop dat 

bijkomende denkoefeningen nodig zijn met betrekking tot:  

 

⋅ conceptuele alternatieven voor de digitale kloof  

⋅ risicogroepen van digitale uitsluiting 

⋅ determinanten van digitale uitsluiting en hun concrete karakteristieken 

⋅ bouwblokken van een duurzaam e-inclusie beleid 

⋅ e-inclusiebeleid in Vlaanderen 

 

Het IST-rapport waarop het artikel is gebaseerd, behandelt drie van deze aspecten vanuit een breder 

perspectief, met name conceptuele alternatieven voor de digitale kloof; determinanten van digitale 

uitsluiting; en risicogroepen van digitale uitsluiting. In de volgende sectie werden daarom drie 
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inhoudelijke aanvullingen uit het IST-rapport toegevoegd.13 De nadruk ligt hierbij op drie theoretische 

denkoefeningen: 

 

(1) Aanvulling 1 – Hoe complex zijn digitale ongelijkheden?  

(2) Aanvulling 2 – Argumentatie voor een herdefiniëring van het concept de digitale kloof. 

(3) Aanvulling 3 – Over risicogroepen en gebruikersprofielen. 

 

De eerste aanvulling – Hoe complex zijn digitale ongelijkheden? – verdiept en verbreedt de identificatie 

van de concrete karakteristieken van digitale vaardigheden. De aanvulling benadrukt het belang van 

basisgeletterdheid en cognitieve vaardigheden. Deze vaardigheden staan los van digitale media maar 

hebben wel een bepalende invloed op het gebruik ervan. Daarnaast toont de aanvulling vooral het 

chaotische karakter van de invulling van digitale vaardigheden door de grote verscheidenheid aan 

digitale vaardigheden te identificeren en te definiëren. Het blijft echter onduidelijk welke digitale 

vaardigheden cruciaal zijn en als determinanten voor digitale uitsluiting moeten worden beschouwd. 

Voor de identificatie van determinanten, wordt het verband gelegd met de aan- of afwezigheid van 

sociaal en digitaal kapitaal in ondersteuningsnetwerken. Er wordt echter niet verder geëxpliciteerd hoe 

sociaal en digitaal kapitaal verder kan of moet worden geconcretiseerd. Het leerproces van digitale 

vaardigheden wordt wel meer concreet gemaakt door te verwijzen naar drie type leerprocessen die het 

niveau van digitale vaardigheden beïnvloeden: formele opleidingen, informele leertrajecten en 

zelfstudie (cf. autodidactisch). Het blijft echter onduidelijk welke individuele karakteristieken het 

leerproces van digitale vaardigheden beïnvloeden.  

 

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de bijdrage van de eerste inhoudelijke aanvulling 

per onderdeel van het doctoraat.  

 

Bijdrage inhoudelijke aanvulling 1 – Hoe complex zijn digitale ongelijkheden? 

DEEL I - Digitale Uitsluiting Risicogroepen van digitale uitsluiting:  

⋅ Bepaald door hoe, waar, wanneer en waarom individuen digitale 

media al dan niet gebruiken 

Determinanten van digitale uitsluiting:  

⋅ Basisgeletterdheid 

⋅ Cognitieve vaardigheden 

⋅ Digitale vaardigheden (cf. specifieke ICT-gerelateerde 

vaardigheden): operationalisering blijft chaotisch 

⋅ Individual ecologies: online ervaring, sociaal en digitaal kapitaal in 

ondersteuningsnetwerken 

⋅ Leertrajecten digitale vaardigheden: formele opleidingen, informele 

opleidingen, autodidactisch, motivationele drempels 

Gebruik is geen determinant 

⋅ Operationalisering van gebruik volgens situationele context van 

gebruik 

⋅ Gebruik in relatie tot de dagelijkse realiteit van individuen 

⋅ Meerwaarde van het gebruik in dagelijkse praktijken 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 De	  volledige	  versie	  van	  het	  IST-‐rapport	  De	  digitale	  kloof	  van	  de	  tweede	  graad	  in	  Vlaanderen	  is	  eveneens	  
online	  beschikbaar:	  http://ilsemarien.com/system/files/404/original/IST_-‐
_eindrapport_Digitale_kloof_in_Vlaanderen_-‐_2010.pdf.	  	  
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⋅ Gebruik vanuit verschillende contexten, met verschillende 

frequenties, op verschillende tijdstippen en op verschillende 

plaatsen 

DEEL II – Digitale Inclusie Niet van toepassing 

 e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht proces 

	  
De tweede inhoudelijke aanvulling – Argumentatie voor een herdefiniëring van het concept de digitale 

kloof – omvat een groot aantal waardevolle inzichten met betrekking tot (a) mogelijke alternatieven voor 

het concept van de digitale kloof; en (b) de identificatie van risicogroepen van digitale uitsluiting; en (c) 

de determinanten van digitale uitsluiting.   

 

In de eerste plaats wordt het onderscheid gemaakt tussen de concepten digitale ongelijkheid en 

digitale uitsluiting. Digitale ongelijkheid wordt hierbij gezien als de verschillen in de manier waarop 

individuen of bepaalde groepen hun voordeel halen uit het gebruik van digitale media. Digitale 

uitsluiting wordt geconceptualiseerd als een achtergestelde positie bij het gebruik van digitale media 

door omstandigheden die buiten de controle van het indivdu vallen. In deze inhoudelijke aanvulling 

wordt de relatie tussen digitale en sociale uitsluiting expliciet gemaakt door digitale uitsluiting te laten 

aansluiten bij de conceptuele invulling van sociale uitsluiting. Het brengt digitale uitsluiting naar voren 

als een nieuwe vorm van sociale uitsluiting. Verder wordt benadrukt dat digitale inclusie niet als 

vervangend concept kan worden gebruikt. Deze vaststellingen hebben bijgedragen tot de vierledige 

conceptuele visie die aan het einde van het doctoraat is ontstaan. 

 

In de tweede plaats wordt afstand genomen van het idee dat er verschillende kloven naast en door 

elkaar bestaan. Er wordt daarentegen uitgegaan van een spectrum van ongelijkheden of een 

continuüm van mogelijke posities met betrekking tot toegang, gebruik en vaardigheden. Dit idee van 

digitale ongelijkheden als een continuüm van posities werd mee in aanmerking genomen bij de 

uiteindelijke denkoefening rond risicoprofielen die door de doctorandus werd uitgewerkt aan het einde 

van Deel I. 

 

Tot slot worden welbevinden en agency als determinanten van digitale ongelijkheden geïdentificeerd. 

Het niet of maar beperkt gebruiken van digitale media wordt immers niet als problematisch ervaren als 

er sprake is van een hoog sociaal welbevinden. De invulling van digitale uitsluiting als een nieuwe vorm 

van sociale uitsluiting impliceert dat agency, ingevuld als zeggingskracht en -macht over het eigen 

leven, eveneens een belangrijke determinant is. Beide aspecten werden dan ook geïntegreerd in het 

vernieuwde conceptuele model van digitale uitsluiting aan het einde van Deel I.  

	  
Het onderstaande schema geeft een overzicht van de meerwaarde van de tweede inhoudelijke 

aanvulling per onderdeel van het doctoraat.  

 

Bijdrage inhoudelijke aanvulling 2 – Argumentatie voor een herdefiniëring van het concept de digitale kloof 

DEEL I – Digitale Uitsluiting Conceptuele evolutie:  

⋅ Continuüm aan mogelijke posities wat met betrekking tot toegang, 

gebruik en vaardigheden 

⋅ Spectrum aan ongelijkheden 

⋅ Verschillende breuklijnen naast en door elkaar heen 
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⋅ Van digitale kloof naar digitale ongelijkheid 

⋅ Van digitale kloof naar digitale uitsluiting 

⋅ Digitale keuze 

⋅ Digitale kloof versus digitale inclusie  

Determinanten van digitale uitsluiting altijd in relatie tot sociale uitsluiting: 

⋅ Informatie- en gebruiksvoorkeuren  

⋅ Finaliteit van het gebruik 

⋅ Geografische en tijdsgebonden factoren 

⋅ Welbevinden 

DEEL II – Digitale Inclusie Niet van toepassing 

e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht proces 

 

De derde inhoudelijke aanvulling gaat in op alternatieve aanpakken voor de identificatie van 

risicoprofielen van digitale uitsluiting. Gebruikersprofielen worden hierbij naar voren geschoven als 

mogelijk alternatief. De inhoudelijke aanvulling maakt duidelijk dat dergelijke profileringsoefeningen 

doordacht moeten gebeuren en moeten uitgaan van een brede en gecontextualiseerde visie. Er 

worden daarom twee profileringsoefeningen besproken die uitgaan van een dergelijke 

gecontextualiseerde visie. Uit de profileringsoefening van Verdegem & Verhoest (2009) werd afgeleid 

dat risicoprofielen van digitale uitsluiting moeten focussen op gebruikers én op niet-gebruikers. Het 

werk van Verdegem & Verhoest is afgebakend tot de niet-gebruikers, maar digitale uitsluiting 

manifesteert zich ook bij gebruikers. Uit de profileringsoefening van Brotcorne en collega’s werd vooral 

de contextuele invulling van gebruik overgenomen en meer bepaald de nadruk op de individuele 

belevingswereld, de betekenis van het gebruik in dagelijkse routines en de invloed van het 

ondersteuningsnetwerk. Beide profileringsoefeningen leveren uiteindelijk onvoldoende 

achtergrondinformatie op over welke indicatoren absoluut moeten worden geïntegreerd. De volgende 

artikelen en inhoudelijke aanvullingen gaan bijgevolg dieper in op de voor- en nadelen van bestaande 

profileringsoefeningen.  

 

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de meerwaarde van de derde inhoudelijke 

aanvulling per onderdeel van het doctoraat.  

	  
Bijdrage inhoudelijke aanvulling 3 – Over risicogroepen en de relatie tussen digitale en sociale uitsluiting 

DEEL I – Digitale Uitsluiting Risicogroepen van digitale uitsluiting:  

⋅ Mattheus-effect  

⋅ Typologieën van gebruikers 

⋅ Typologieën van niet-gebruikers 

DEEL II – Digitale Inclusie Niet van toepassing 

e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht proces 

 

2.1.5.1 Aanvulling	  1	  –	  Hoe	  complex	  zijn	  digitale	  ongelijkheden?	  

 

Het theoretische deel van het artikel blijft in zekere mate aan de oppervlakte en lijst een aantal 

argumenten op waarom toegang niet langer de enige valide determinant voor digitale uitsluiting is. Het 
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artikel wijst erop dat ook aspecten als toegang, motivatie, vaardigheden, gebruik, sociale netwerken en 

het leerproces verbonden aan digitale vaardigheden cruciaal zijn. Het blijft echter onduidelijk hoe deze 

determinanten conceptueel moeten worden ingevuld. De volgende bijdrage die integraal uit het IST-

onderzoek is overgenomen, gaat dieper in op potentiële invullingen van deze verschillende 

determinanten: 

 

Een eerste vaststelling is dat toegang als concept zelden wordt ontleed. Volgens Selwyn (2004) 

moet toegang conceptueel ter discussie worden gesteld, samen met een analyse van de relatie 

tussen toegang en gebruik, maar hij gaat hier vervolgens niet verder op in. Van Dijk (1999) 

verwijst naar vier soorten toegang die het gebruik van ICT belemmeren: mental access, material 

access, skills access en usage access. Mental access verwijst naar een gebrek aan ervaring met 

digitale media door een gebrek aan interesse, knoppenangst en het gebruiksonvriendelijke 

karakter van nieuwe technologieën. Material access verwijst naar de moeilijkheden die worden 

ondervonden bij de aanschaf van digitale media. Dit sluit aan bij de traditionele notie van toegang,  

namelijk het al dan niet in bezit zijn van digitale media. De term skills access verwijst naar een 

gebrek aan digitale vaardigheden door de beperkte gebruiksvriendelijkheid van technologie en het 

gebrek aan educationele en sociale ondersteuning. Usage access verwijst naar een gebrek aan 

gebruiksmogelijkheden en de ongelijke distributie hiervan in de maatschappij. De 

conceptualisering van van Dijk (1999) omvat op die manier een bredere visie op digitale 

ongelijkheden, die duidelijk verder gaat dan louter materiële toegang. Een belangrijke kritiek is 

echter dat de vertaling naar verschillende niveaus van toegang gepaard blijft gaan met de initiële 

misleidende initiële assumpties van de digitale kloof als concept.  

 

Literatuur die ingaat op de conceptuele invullingen van gebruik en vaardigheden, is daarentegen 

zeer omvangrijk. De meeste invullingen van het gebruik van digitale media blijven beperkt tot 

makkelijk kwantificeerbare indicatoren zoals aantal toestellen, frequentie, tijdsduur, aantal 

applicaties, etcetera (Lankshear & Knobel, 2008). Het framework van Brotcorne et al. (2010) trekt 

deze redenering verder open omdat dergelijke indicatoren weinig zeggen over de kwaliteit en 

betekenis van het gebruik. Hun framework focust daarom in grote mate op de situationele context 

van het gebruik: “L’usage est un concept étendu qui inclut à la fois des manipulations, des types 

d'applications, qui se rapportent à différentes sphères et qui ont différentes finalités” (Brotcorne et 

al., 2010, p. 79). Gebruik wordt hierbij opgedeeld in drie onderdelen, met namelijk (1) le territoire 

des usages, (2) l’évolution des pratiques en (3) la place et le sens des usages. De term territoire des 

usages verwijst naar het karakter en de eigenschappen van het gebruik. De focus moet met andere 

woorden liggen op de mapping van de verschillende activiteiten die het gebruik vormgeven en de 

situering hiervan op het vlak van verscheidenheid en intensiteit (cf. frequentie en tijdsbesteding). 

Gebruik moet hierbij worden beschouwd binnen de dagelijkse realiteit van mensen. Dit betekent 

kijken naar de plaats en betekenis van het gebruik in functie van werk, opleiding, huishouden of 

dergelijke. Het tweede aspect l’évolution des pratiques benadrukt dat veranderingen in het 

gebruik door het verwerpen of verkiezen van specifieke (nieuwe) gebruiksvormen nader moet 

worden bekeken. Dit gebruik kan experimenteel zijn maar het kan evengoed ingebed zijn in de 

dagelijkse leefwereld. Het derde aspect la place et le sens des usages gaat over de symbolische 

betekenis van het gebruik in het persoonlijke en sociale leven van mensen. Dit proces van 

betekenisgeving kan mettertijd wijzigen. Gebruik kan zich volgens Brotcorne et al. (2010) dus 

voordoen in verschillende contexten, met verschillende frequenties, op verschillende tijdstippen en 
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op verschillende plaatsen. Het framework van Brotcorne et al. (2010) is waardevol omdat het, in 

tegenstelling tot het model van van Dijk (1999), uitgaat van de context van het gebruik. Het zet de 

manier waarop mensen omgaan met digitale media af tegen hun directe leefwereld. De focus ligt 

niet langer op het feit of mensen al dan niet toegang tot digitale media hebben. Maar wel op hoe, 

waar, wanneer en waarom mensen al dan niet gebruikmaken van digitale media (niet), en op de 

directe meerwaarde of het functionele nut van het gebruik in de dagelijkse praktijken. Brotcorne 

et al. (2010) vertalen hun framework echter niet in meetbare indicatoren. Het blijft dus 

onduidelijk hoe deze verschillende gecontextualiseerde aspecten ook in aanmerking kunnen 

worden genomen om het gebruik van digitale media te bepalen en te meten.  

 

Verder is er een enorme diversiteit in de manier waarop vaardigheden worden geconceptualiseerd 

en ingevuld. In eerste instantie blijkt dat drie soorten vaardigheden belangrijk zijn, namelijk 

basisgeletterdheid, cognitieve vaardigheden en specifieke ICT-gerelateerde vaardigheden. Er 

wordt gesteld dat een minimum niveau van geletterdheid een noodzakelijke voorwaarde is, omdat 

werken met computer en internet het gebruik van tekst impliceert en dus de nodige 

leesvaardigheden vereist (Dekkers & Kegels, 2003; Mossberger et al., 2003; Lankshear & Knobel, 

2008). Cognitieve vaardigheden zijn nodig om betekenis te kunnen geven aan de verschillende 

tekstuele vormen beschikbaar via het internet, zoals blogs, FAQs of online zoekresultaten 

(Lankshear & Knobel, 2008). Wat specifieke ICT-gerelateerde vaardigheden betreft is er sprake 

van een grote verscheidenheid aan concepten en manieren van operationalisering. Shapiro & 

Hughes (1996) stellen dat er zeven componenten zijn. Een eerste is tool literacy en verwijst naar 

de vaardigheden die nodig zijn om hardware en software te gebruiken. De termen knoppenkennis, 

technische competentie en operationele vaardigheden zijn andere veelgebruikte concepten met 

eenzelfde betekenis (van Dijk, 1999; Mossberger et al., 2003; van Deursen & van Dijk, 2009). 

Resource literacy gaat over de toegang tot informatiebronnen en het begrip ervan. Social-

structural literacy betreft het begrijpen van de productie en de sociale betekenis van informatie. 

De notie research literacy gaat specifiek in op de vaardigheden die nodig zijn om digitale media te 

gebruiken in functie van onderzoek en educatie. Publishing literacy daarentegen spitst zich toe op 

de vaardigheden van communicatie en informatiedeling. De term emerging technologies literacy 

focust op het begrijpen van nieuwe ontwikkelingen op het vlak van IT. Tot slot refereert critical 

literacy aan de capaciteit om de voordelen van nieuwe technologieën in te schatten.  

 

Eshet-Alkalai (2004) vertrekt vanuit een ander standpunt. In haar visie is digitale geletterdheid 

een vaardigheid die gebaseerd is op vijf andere soorten van geletterdheid. Photo-visual literacy 

verwijst naar het begrijpen van visuele voorstellingen – foto en bewegend beeld. Reproduction 

literacy gaat over het creatief kunnen (her)gebruiken van bestaand materiaal. Information literacy 

spitst zich toe op het vermogen om informatie te evalueren. Tal van andere onderzoekers vestigen 

de aandacht op de noodzaak van deze vaardigheid (van Dijk, 1999, 2005; Lankshear & Knobel, 

2008; van Deursen & van Dijk, 2009). Tot slot verwijst Eshet-Alkalai naar branching literacy en 

social-emotional literacy die respectievelijk verwijzen naar het vermogen om hypermedia te lezen 

en te begrijpen en het vermogen om gepast te handelen in cyberspace.  

 

Een belangrijke implicatie van deze immense verscheidenheid is dat het onmogelijk wordt om 

onderzoek en cijfers te vergelijken. Een overkoepelend Europees kader om digitale vaardigheden 
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te interpreteren, te meten en te analyseren zou alvast een enorme meerwaarde betekenen om 

adequate beleidsinterventies op macroniveau uit te tekenen. 

 

Voor de ondersteuningsnetwerken betreft, achten Vandenbroeck et al. (2007) het noodzakelijk om 

te kijken naar individual ecologies, of de bredere context waarin individuen bewegen. Online 

ervaring, online toegang in de thuisomgeving, sociale ondersteuningsnetwerken en motivatie 

spelen een cruciale rol. Enerzijds verbeteren mensen hun digitale vaardigheden voornamelijk met 

de hulp van vrienden, familie en collega’s of andere sociale contacten (van Dijk, 2003; Moreas, 

2007; Brotcorne et al., 2009). Anderzijds hebben mensen zonder thuistoegang minder 

mogelijkheden om te oefenen, dus ook minder de kansen om zaken uit te proberen en bij te leren, 

waardoor ze ook slechter gepositioneerd zijn om hun digitale vaardigheden te verbeteren 

(Brotcorne et al., 2009). Sociale netwerken fungeren ook als ondersteuning om technische of 

andere problemen op te lossen (Hargittai, 2003). Andere onderzoekers verwijzen naar de 

verschillende soorten kapitaal die in sociale netwerken verweven zitten als een cruciaal aspect om 

digitale vaardigheden te ontwikkelen (Brotcorne et al., 2010). Er zijn dus indicaties dat sociale 

netwerken een belangrijke invloed hebben op de manier waarop mensen met digitale media leren 

en kunnen omgaan.  

 

Met betrekking tot de ontwikkeling van digitale vaardigheden betreft, voeren verschillende 

onderzoeken aan dat het vaak gaat om een combinatie van formeel en informeel leren (van Dijk et 

al., 2000; van Dijk, 2005; Moreas, 2007; Zillien & Hargittai, 2009). Volgens Brotcorne et al. (2010) 

ontwikkelen mensen hun digitale vaardigheden op drie manieren:  

 

⋅ (1) door opleidingen op school  

⋅ (2) door professionele of andere bijkomende informele opleidingen te volgen binnen 

andere organisaties 

⋅ (3) op een autodidactische en zelfstandige manier 

 

Onderzoek van van Deursen & van Dijk (2009) wijst uit dat er een belangrijk onderscheid moet 

worden gemaakt tussen het aanleren van operationele en formele vaardigheden en het aanleren 

van informatie en strategische vaardigheden. De eerste twee soorten vaardigheden zijn 

makkelijker te leren door trial & error met de hulp van derden. Informatie en strategische 

vaardigheden daarentegen vereisen eerder een tussenkomst vanuit formele of informele 

opleidingen om mensen te leren om informatie kritisch te selecteren, te verwerken, te evalueren 

en te gebruiken. Volgens van Deursen & van Dijk (2009) is de kans groot dat het gebrek aan 

informatie en strategische vaardigheden een structureel probleem wordt in de toekomst. Een 

belangrijke opmerking hier is dat mensen, ongeacht hun digitaal vaardigheidsniveau, niet altijd 

gemotiveerd zijn om deel te nemen aan formele of informele opleidingen. Zo blijkt motivatie een 

belangrijke drempel te zijn, zeker bij laagopgeleiden. Terwijl deze groep digitaal minder vaardig is, 

blijkt hij ook het minst gemotiveerd om deel te nemen aan opleidingen (Dekkers & Kegels, 2003). 

Voornaamste redenen zijn negatieve schoolervaringen in het verleden, een gebrek aan 

zelfvertrouwen in het eigen leervermogen, een laag zelfbeeld en een afkeer van het formele 

onderwijs (Mariën & Van Audenhove, 2008). Het belang van digitale vaardigheden en hoe ze 

worden ontwikkeld en aangeleerd, mag daarom niet worden onderschat. Want digitale 

vaardigheden zijn cruciaal om het internet ten volle te benutten (Hargittai, 2008). Het blijft echter 
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onduidelijk welke individuele karakteristieken een invloed hebben op het leertraject van digitale 

vaardigheden. Wie slaagt er wel of niet in om zijn vaardigheden op een zelfstandige manier te 

ontwikkelen? Of welke pedagogische aanpak – formeel of informeel – is het meest geschikt voor 

welk type vaardigheden of welk type individu? 

2.1.5.2 Aanvulling	  2	  –	  Argumentatie	  voor	  een	  herdefiniëring	  van	  de	  digitale	  kloof	  

 

Het artikel voert geen alternatief concept aan voor de notie van de digitale kloof. De volgende 

inhoudelijke aanvulling, die rechtstreeks uit het IST-rapport is overgenomen, gaat daarom verder in op 

een aantal reflecties over mogelijke alternatieve concepten en hun concrete betekenis:  

 

De dichotome visie van toegang versus geen toegang of gebruik versus niet-gebruik lijkt volledig 

achterhaald en doet vermoeden dat de notie van digitale kloof as such niet langer voldoet. Een all-

round visie op de problematiek van digitale uitsluiting vraagt om een concept dat de lading 

volledig dekt. De misleidende assumpties waarmee het concept de digitale kloof gepaard gaat, 

leiden snel en makkelijk tot een te sterk vereenvoudigde en eenzijdige visie op de achterliggende 

problematiek. De term suggereert een eendimensionale kloof en reflecteert een vereenvoudigde 

visie op de problematiek, terwijl onderzoek unaniem uitwijst dat de relatie tussen digitale media 

en sociale uitsluiting multidimensionaal is en samenhangt met een veelheid aan factoren (Nulens 

et al., 1999; Cammaerts et al., 2003; Warschauer, 2003; Hargittai, 2004; Selwyn, 2004; Barzilai-

Nahon, 2006; Verdegem & Verhoest, 2009). Er is eerder sprake van een continuüm van mogelijke 

posities met betrekking tot toegang, gebruik en vaardigheden (van Dijk, 2005; Livingstone & 

Helsper, 2007; Pena-Lopez, 2009; Tsatsou, 2011). Andere onderzoekers spreken van een spectrum 

van ongelijkheden of verschillende breuklijnen die naast en door elkaar heen bestaan (Hargittai, 

2003; Brotcorne et al. 2009; Sinclair & Bramley, 2010). Verschillende onderzoekers pleiten 

bijgevolg voor een wijziging van de terminologie (DiMaggio et al., 2004; Hargittai, 2004; Selwyn, 

2004; van Dijk, 2005, Brotcorne et al., 2010; Helsper, 2012).  

 

In het kader van dit doctoraatsonderzoek werd een meer doorgedreven analyse van mogelijke 

concepten gerealiseerd. Hieruit blijkt in eerste instantie dat er onderzoeksmatig verschillende 

concepten en invullingen worden gebruikt. Hargittai (2003, p.2) bijvoorbeeld stelt de term digitale 

ongelijkheid naar voor ter vervanging van de term digitale kloof:  

 

“Digital Inequality: A refined understanding of the “digital divide” that emphasizes 

a spectrum of inequality across segments of the population depending on differences 

along several dimensions of technology access and use.”  

 

Deze conceptualisering in termen van digitale ongelijkheid wint duidelijk aan aandacht in het 

academisch onderzoek maar vertoont een grote verscheidenheid op het vlak van inhoud. Van Dijk 

(2006) stelt dat digitale ongelijkheid van toepassing is op een veelheid aan technologische, 

immateriële en materiële, sociale en onderwijsgerelateerde karakteristieken. Gilbert (2010) 

verwijst naar ongelijkheid op het vlak van de toegang tot kennis en informatie. Steyaert & Gould 

(2009) gebruiken de term informatiekloof om te verwijzen naar de verschillen in de inhoudelijke 

voorkeuren van individuen bij hun gebruik van nieuwe technologieën. Er wordt gesteld dat het 
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medium of de technologie op zich niet langer de belangrijkste oorzaak is van digitale uitsluiting 

maar wel de persoonlijke informatie- en gebruiksvoorkeuren van individuen. Deze interpretatie 

kent veel navolging. Volgens DiMaggio et al. (2004) gaat digitale ongelijkheid over de verschillen 

in de manier waarop mensen of bepaalde groepen hun voordeel halen uit het gebruik van nieuwe 

media en ligt de focus daarom op de verschillen in meerwaarde van een verschillend gebruik van 

nieuwe media door verschillende types gebruikers. Dit sluit aan bij de visie van van Dijk (2003) 

die stelt dat het bestaan van verschillen enkel problematisch is als deze verschillen gepaard gaan 

met structurele ongelijkheden. Bijvoorbeeld als bepaalde groepen er systematisch makkelijker en 

beter in slagen dan andere groepen om hun voordeel te halen uit het gebruik van nieuwe media. 

Witte & Mannon (2010) trekken deze interpretatie door naar het niveau van vaardigheden en 

stellen de vraag of het bezitten van een bepaald niveau van digitale vaardigheden gepaard gaat 

met een voordeligere positie op de arbeidsmarkt en het gebrek ervan leidt tot een achtergestelde 

en nadelige positie. Of zoals Steyaert & Gould (2009) het formuleren: niet het bezit en algemene 

gebruik is bepalend, maar wel hoe technologie wordt toegepast. 

 

Verschillende auteurs benadrukken de relatie tussen het gebruik van digitale media en sociale 

uitsluiting. Zij stellen de notie digitale uitsluiting voor ter vervanging van de digitale kloof omdat 

dit conceptueel en inhoudelijk beter aansluit bij de achterliggende problematieken. Witte & 

Mannon (2010) hanteren daarom ook een bredere visie op digitale uitsluiting waarbij de focus ligt 

op het inzicht in de oorzakelijke verbanden die digitale ongelijkheden bepalen, of met andere 

woorden de manier waarop digitale media samenhangen met een sociale structuur van inherente 

ongelijkheden. Warren (2007) gaat nog een stap verder en omschrijft digitale uitsluiting als een 

situatie waarin specifieke bevolkingsgroepen achterop hinken op het vlak van adoptie van digitale 

media door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Ook Gochenour (2006, p. 47) legt de 

nadruk op het feit dat de digitalisering wordt opgedrongen, wat volgens hem een bedreiging vormt 

voor ieders persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling:  

 

“Being forcibly prevented from participating in a community through, for example, 

having one’s access to the internet denied, amounts to having an aspect of one’s 

development as a subject denied ... if economic, social, or political forces deny me my 

participation in a community, then they also deny me the development of an aspect 

of myself.”  

 

Deze invulling sluit nauw aan bij de manier waarop (kans)armoede wordt gedefinieerd. De nadruk 

ligt hierbij steeds op het gebrek aan beslissings- en daadkracht en het onvermogen om de eigen 

nadelige situatie te veranderen. De definiëring van Vranken et al. (2007, p. 42) verduidelijkt dit:  

 

“Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de 

algemeen aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op 

eigen kracht overbruggen.” 

 

Van Dijk (2006) stelt terecht dat sociologische conceptualiseringen van ongelijkheid een 

belangrijke meerwaarde kunnen betekenen voor het huidige onderzoek naar digitale uitsluiting. 

Volgens Gilbert (2010) omvat digitale uitsluiting daarom drie zaken:  



	   76	  

 

⋅ (1) de manier waarop sociodemografische karakteristieken zich verhouden tot 

mechanismen van sociale en digitale uitsluiting (bv. hoe de arbeidsmarkt de toegang tot 

en het gebruik van ICT tussen man en vrouw bepaalt);  

⋅ (2) de wijze waarop geografische en tijdsgebonden aspecten verbonden zijn met 

mechanismen van uitsluiting (bv. opgroeien in een kansarme wijk); en  

⋅ (3) de relatie tussen het individu en zijn onmiddellijke omgeving en sociale context (bv. 

het sociale en technologische kapitaal dat aanwezig is in het netwerk van mensen).  

 

Het overzichtswerk van Tsatsou (2011) ‘Digital divides revisited: What is new about divides and 

their research?’ bevestigt de verschuiving in de conceptualisering van het fenomeen van digitale 

uitsluiting naar een meer kwalitatieve interpretatie met aandacht voor aspecten van in- en 

uitsluiting met inbegrip van hun evoluerende en complexe karakter. Maar, zo stellen Brants & 

Frissen (2003), als we digitale uitsluiting beschouwen als een nieuwe vorm van sociale uitsluiting, 

dan moeten twee aspecten worden belicht: (1) digitale uitsluiting als het directe resultaat van een 

achtergestelde positie door een gebrek aan bv. financiële middelen of competenties; en (2) digitale 

uitsluiting als een factor die bestaande mechanismen van sociale uitsluiting versterkt. Belangrijk 

is dat hierbij ook rekening wordt gehouden met het feit dat gelijke kansen kunnen leiden tot 

ongelijke posities, of dat gelijke rijkdom kan samengaan met een ongelijke ervaring van geluk. 

Nog volgens Brants & Frissen (2003) gaat het ervaren van ongelijkheid gepaard met een gevoel, 

een gebrek aan welbevinden en staat uitsluiting niet noodzakelijk in relatie tot het hebben of 

gebruiken van een bepaalde technologie. Iemand die volgens de statistieken digitaal uitgesloten is 

(vb. geen toegang tot ICT, geen gebruik), kan zonder meer ook gelukkig zijn en zichzelf helemaal 

niet ‘digitaal uitgesloten’ voelen. Dutton et al. (2009) maken in de Oxford Internet Survey daarom 

een onderscheid tussen digitale uitsluiting, namelijk de drempels veroorzaakt door de sociale, 

economische, geografische of fysieke situatie van mensen, en digitale keuze, namelijk de 

persoonlijke keuzes gevormd door de sociale en culturele achtergrond en context. Helsper 

(2008:15) spreekt van digital disengagement en vult dit in als “a complex compound problem 

involving cultural, social and attitudinal factors and in some cases informed digital choice.” Deze 

laatste term verwijst naar die mensen die, ook al bezitten ze de nodige competenties en fysieke 

toegang, bewust geen gebruik maken van ICT.  

 

Aansluitend blijkt ook dat digitale inclusie niet helemaal voldoet als vervangend concept. Volgens 

een rapport van IMLS et al. (2011, p. 45) ligt het verschil tussen de notie digitale uitsluiting en de 

notie digitale inclusie in het dichotoom denken:  

 

“The technology-centric term digital divide separates people into haves and have-

nots; digital inclusion is an all-encompassing term, focused on equity within three 

areas: access, digital and information literacy, and relevant content.”  

 

Kaplan (2005, p. 7) op zijn beurt stelt dat digitale inclusie niet kan worden beschouwd als de 

tegenpool van digitale uitsluiting omdat er een inhoudelijk verschil is met betrekking tot de 

bereidwilligheid om digitale media te gebruiken: “The divide refers to involuntary exclusion, 

whereas e-inclusion adds an element of willingness”. Digitale uitsluiting moet volgens Kaplan 

(2005) worden beschouwd als een structurele problematiek waarmee individuen ongewild worden 
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geconfronteerd, terwijl digitale inclusie verwijst naar het bewust en vrijwillig (her)insluiten van 

uitgesloten individuen. 

 
Samengevat is het dus duidelijk dat digitale uitsluiting rechtstreeks of onrechtstreeks 

samenhangt met mechanismen van sociale ongelijkheden en dit op macro-, meso- en micro-niveau. 

Deze conceptuele analyse bevestigt met andere woorden dat: 

 

⋅ (1) de term digitale kloof niet langer voldoet;  

⋅ (2) het concept digitale uitsluiting het meest aansluit bij de achterliggende 

problematieken; en 

⋅ (3) digitale inclusie verwijst naar het wegwerken van ongelijkheden.  

2.1.5.3 Aanvulling	  3	  –	  Over	  risicogroepen	  en	  gebruikersprofielen	  

 

Het artikel beschrijft beknopt de problematische relatie tussen kwetsbare doelgroepen zoals mensen in 

armoede en digitale media. Verschillende andere onderzoekers benadrukken de oorzaak-gevolgrelatie 

tussen verschillen in toegang en gebruik van digitale media en sociale uitsluiting. Van Dijk (2005) 

bijvoorbeeld stelt dat waar ongelijkheden in materiële toegang opgelost raken, zich steeds meer 

ongelijkheden voordoen op het vlak van gebruik en vaardigheden. Nog volgens van Dijk is het 

Mattheus-effect een inherente eigenschap van digitale ongelijkheden. Dit concept verwijst naar het feit 

dat kansrijke groepen makkelijker en sneller hun eigen positie in de maatschappij kunnen versterken 

door strategisch gebruik te maken van digitale media, in tegenstelling tot kansarme groepen. Kansrijke 

groepen beschikken al over alle voordelen, zoals meer toegang, een gediversifieerd gebruik, een 

uitgebreid ondersteuningsnetwerk en voldoende digitale vaardigheden, en daarnaast hebben ze 

permanent de mogelijkheid om hun toegang, gebruik en vaardigheden verder te diversifiëren en te 

verbeteren. Hierdoor wordt het onevenwicht tussen kansrijke en kansarme groepen steeds groter (van 

Dijk, 2008). Brotcorne et al. (2010) sluiten zich hierbij aan en stellen dat nieuwe ongelijkheden als 

gevolg van verschillen in gebruik reeds bestaan en zich ook versterken. Er zijn echter indicaties dat 

bepaalde onderdelen van digitale uitsluiting bepaalde groepen overstijgen. Verschillende onderzoeken 

gaan daarom uit van typologieën van gebruikers en niet-gebruikers. Gebruikersprofielen kunnen een 

waardevol uitgangspunt vormen om over risicogroepen van digitale uitsluiting na te denken. Het blijft 

echter onduidelijk welke verschillende aspecten al dan niet bepalend zijn en absoluut moeten worden 

geïntegreerd bij de opmaak van dergelijke profielen. Een groot deel van de bestaande profielen focust 

te sterk op materiële toegang en gebruik. Het aantal onderzoekers dat een doorgedreven typologie van 

gebruikers en niet-gebruikers heeft uitgewerkt is zeer beperkt. De volgende bijdrage uit het IST-rapport 

gaat dieper in op twee profileringsoefeningen die uitgaan van een brede en gecontextualiseerde visie:  

 

Een interessante bijdrage is deze van Verdegem & Verhoest (2009). Op basis van toegang, 

vaardigheden en attitudes identificeren zij vijf ASA-profielen van niet-gebruikers (Cf. Access, 

Skills, Attitudes) Een eerste categorie zijn de incapable refusers. Dit zijn niet-gebruikers die over 

onvoldoende vaardigheden beschikken en een eerder negatieve houding hebben tegenover digitale 

media. Self-conscious indifferents vormen een tweede categorie bij wie het niet-gebruik in 

hoofdzaak te verklaren is door een negatieve attitude tegenover digitale media. Ze beschikken 

over toegang maar hebben onvoldoende vaardigheden. Een derde categorie zijn the willing but 

incapable: de niet-gebruikers die wel gemotiveerd zijn maar door een gebrek aan vaardigheden en 
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moeilijke toegang niet in de mogelijkheid zijn om digitale media te gebruiken. Skilled ICT-lovers 

with limited access zijn een vierde categorie van niet-gebruikers. Deze niet-gebruikers staan 

positief tegenover digitale media en hebben voldoende vaardigheden maar ze zijn niet in de 

mogelijkheid om zich thuis toegang te verschaffen. Een vijfde en laatste categorie zijn de price-

sensitive pragmatics. Deze niet-gebruikers hebben gemiddelde digitale vaardigheden en een 

gemiddelde motivatie. De relatief hoge kostprijs van het materiaal en de verbinding weerhoudt 

hen ervan om thuis toegang aan te schaffen (Verdegem & Verhoest, 2009).  

 

Een andere waardevolle bijdrage is deze van Brotcorne et al. (2010) over de gebruikscontext en de 

sociale relaties binnen en buiten het gezin, maar ook over de houding van (niet)-gebruikers 

tegenover opleiding en het gebruik van digitale media in context van de dagelijkse realiteit van de 

gebruikers. Er wordt met andere woorden een totaalbeeld geschetst van gebruikerstypes en de 

betekenis van digitale media voor elk type. Bovendien werken Brotcorne et al. (2010) een zeer 

uitgebreide beschrijving uit. Een voorbeeld van een type gebruiker is l’apprenti conscienscieux. 

Enkele kenmerken van dit type zijn:  

 

⋅ vrouwelijk, gemiddelde leeftijd, middenklasse, met oudere kinderen (adolescenten) 

⋅ heeft toegang thuis 

⋅ de partner of de kinderen beheren de computer 

⋅ rekent in grote mate op haar gezinsleden voor ondersteuning of hulp 

⋅ heeft leren omgaan met ICT vanuit de noodzaak om up-to-date te blijven voor haar job in 

plaats van uit interesse 

⋅ gebruikt internet voornamelijk in functie van communicatie en informatievergaring	  

2.1.6 Belangrijkste	  inzichten	  	  
 

De onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de belangrijkste inzichten uit het eerste 

artikel en de drie inhoudelijke aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van het doctoraat: 

 
DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Drieledig: digitale ongelijkheid, digitale uitsluiting, digitale inclusie 

⋅ Continuüm van posities  

Risicogroepen van digitale uitsluiting:  

⋅ Kwetsbare bevolkingsgroepen 

⋅ Alternatief: gecontextualiseerde gebruikersprofielen 

Determinanten van digitale uitsluiting:  

⋅ Kwaliteit van toegang: Type en plaats 

⋅ Basisgeletterdheid  

⋅ Cognitieve vaardigheden 

⋅ Digitale vaardigheden: chaotische conceptualisering van digitale vaardigheden 

⋅ Leerdrempels: gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, gebrek aan vertrouwen in 

het eigen leervermogen, afkeer van het formele onderwijs 

⋅ Sociale en culturele factoren: levensstijl, levensfasen  

⋅ Ondersteuningsnetwerken: meerdere benaderingen – media ecologies, sociaal en 

digitaal kapitaal 

⋅ Agency 
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⋅ Welbevinden 

⋅ Geografische en tijdsgebonden factoren 

Gebruik is geen determinant 

⋅ Gebruikspatronen altijd in relatie tot sociale uitsluiting 

⋅ Finaliteit van het gebruik is bepalend 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusie beleid:  

⋅ Toegang, opleiding en vorming, begeleiding 

⋅ Stimuleren van positieve leerervaringen 

⋅ Meetinstrument digitale vaardigheden 

⋅ Ondersteuning middenveldorganisaties: financiering, coördinatie, train-the-trainer, 

kwaliteitscriteria 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Geen top-down e-inclusie beleid aanwezig  

Doeltreffende aanpak van e-inclusie initiatieven:  

⋅ Laagdrempelig, ingebed in socio-culturele organisaties, kleine groepen, aangepast 

lesmateriaal, aangepast lestempo 

Knelpunten in de werking van e-inclusie initiatieven:  

⋅ Leermethodieken op maat, doorstroming, motivationele drempels, technische 

ondersteuning en begeleiding, kennisdeling 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beleidscontext 

⋅ Mapping e-inclusie actoren in Vlaanderen 

⋅ Aanpak van e-inclusie actoren in Vlaanderen 

Diversiteit in stemmen / informatie  

⋅ Brainstormsessies met 2-sporen aanpak over de uitdagingen en oplossingen voor de 

e-inclusie werking van middenveldorganisaties in Vlaanderen. 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar werk- en beleidsveld door middel van publieke presentaties over 

de resultaten.  

 

De onderzoeksvragen en -delen die in de volgende secties van het doctoraat verder moeten worden 

behandeld, zijn aldus:  

 

Deel I – Digitale Uitsluiting ⋅ Verfijning van de conceptuele invulling van digitale ongelijkheid, digitale 

uitsluiting en digitale inclusie 

⋅ Identificatie van indicatoren voor gecontextualiseerde gebruikersprofielen 

⋅ Verdere concretisering van de verschillende determinanten van digitale 

uitsluiting 

⋅ Verdere exploratie van de oorzaak-gevolg relatie tussen gebruik en sociale 

uitsluiting 

Deel II – Digitale Inclusie ⋅ Verder identificatie van bouwblokken van een duurzaam e-inclusiebeleid 

e-Inclusie in Vlaanderen ⋅ Identificatie en formulering van beleidsaanbevelingen om de duurzaamheid van 

e-inclusie initiatieven te bevorderen 

 

2.2 Over	  mediageletterdheid	  en	  digitale	  vaardigheden	  

2.2.1 Situering	  van	  de	  publicatie	  
 

Het tweede artikel Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van 

digitale exclusie werd gepubliceerd in een studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), 
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getiteld Mediageletterdheid in een digitale wereld14 en werd uitgegeven onder leiding van Marie-Anne 

Moreas en Jan Pickery. Deze SVR-studie omvat vijf bijdragen die ieder dieper ingaan op één of 

meerdere karakteristieken van mediageletterdheid. Het artikel kwam tot stand in samenwerking met 

prof. dr. Leo Van Audenhove, de promotor van de doctoranda, met wie de opzet van het artikel werd 

vormgegeven. De feitelijke redactie en inhoudelijke uitwerking van het artikel werd volledig gerealiseerd 

door de doctoranda. Het artikel werd onderworpen aan een review door één of meerdere van de 

volgende experten: Luk Bral (SVR), Ann Carton (SVR), Martine Corijn (SVR), Christine Debaene 

(Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media), Jan De Craemer (Vlaams Ministerie van Onderwijs), 

Johan Evens (Instituut voor Samenleving en Technologie), Josée Lemaître (SVR), Geert Loosveldt (KU 

Leuven), Jo Noppe (SVR), Peter Thijssen (UAntwerpen) en Dries Verlet (SVR). De revisie van de 

initiële draft, op basis van de comments van de reviewers, maar ook het uiteindelijke artikel werd 

gerealiseerd door de doctorandus. 

 

De inhoudelijke accenten van het artikel zijn ontstaan als antwoord op een oproep van de Studiedienst 

van de Vlaamse Regering rond een publicatie – met studiedag – over het meten van 

mediageletterdheid in Vlaanderen.15 Deze open oproep werd in 2010 gelanceerd. De focus van de 

oproep lag op de “toetsing van wetenschappelijke inzichten aan empirisch materiaal voor Vlaanderen 

en de verwoording van de onderzoeksresultaten op een manier die relevant is voor het Vlaamse 

beleid”, met behulp van de dataset van de SCV-survey en eventueel aangevuld met resultaten van 

andere datasets. In de oproep werd naar een onderzoeksvoorstel gevraagd van maximaal drie 

bladzijden met daarin onder meer de “beschrijving van de onderzoeksvragen die zullen worden 

uitgewerkt en de variabelen van de SCV-survey die hierbij zullen worden betrokken”. De selectie voor 

de uiteindelijke toekenning van deelname aan de studie zou worden gebaseerd op “(1) 

beleidsrelevantie; (2) originaliteit van het onderzoeksvoorstel; en (3) originaliteit van het datagebruik”. 

De focus van de oproep lag met andere woorden op de uitvoering van een kwantitatief onderzoek én 

het gebruik van de data uit de SCV-survey van de Studiedienst van de Vlaamse Regering.     

 

De SCV-survey is bedoeld om sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen te identificeren. Het is 

een jaarlijkse representatieve bevraging van Nederlandstalige Belgen over persoonlijke waarden, 

opvattingen en overtuigingen met betrekking tot specifieke maatschappelijke en beleidsrelevante 

thema’s.16 De survey omvat meer dan 200 vragen. Een groot deel hiervan zijn vaste variabelen die 

ieder jaar bevraagd worden. Ieder jaar is er echter ruimte voor een module rond een specifiek thema. 

In 1997, 2001, 2003, 2005 lag de nadruk op ICT-toegang en -gebruik. In de bevraging van 2010 werd 

gefocust op mediageletterdheid. Een eerste kritische lezing van de vragenlijst van de SCV-survey uit 

2010 maakte duidelijk dat er heel wat beperkingen waren in de manier waarop mediageletterdheid in 

de SCV-survey werd geoperationaliseerd en gemeten.  

 

Deze vaststelling sluit aan bij de inzichten verkregen uit het IST-onderzoek in 2010. Hieruit bleek onder 

meer dat socio-demografische kenmerken zonder twijfel belangrijk zijn om bepaalde verschillen te 

verklaren, zoals materiële toegang of vaardigheden, maar lang niet de enige verklarende factoren zijn. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Moreas,	  M.-‐A.	  &	  Pickery,	  J.	  (2011).	  Mediageletterdheid	  in	  een	  digitale	  wereld.	  Brussel:	  Studiedienst	  van	  de	  
Vlaamse	  Regering.  
15 Zie	  bijlage	  Nr.	  10	  –	  Open	  oproep	  SVR. 
16 Voor	  meer	  achtergrondinformatie	  over	  de	  SCV-‐survey,	  zie	  
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Enquetes/Pages/Enquetes.aspx 
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Ook een groot aantal niet-sociodemografische aspecten heeft een significante invloed op de relatie 

tussen digitale media en sociale ongelijkheden. Deze niet-sociodemografische kenmerken worden 

helaas te vaak buiten beschouwing gelaten wanneer digitale uitsluiting in kaart wordt gebracht (van 

Dijk, 2005; Crang et al., 2006; Lee, 2008; Brotcorne et al., 2010). Meetsystemen reflecteren geenszins 

de multidimensionaliteit, noch de complexiteit van de relatie tussen digitale media en sociale uitsluiting. 

Van Dijk (2003, p.10) bijvoorbeeld stelt dat ”de invloed van het sociale netwerk, van dagelijkse routines 

op het werk, in de studie, het huishouden of de vrije tijd en van de positie die men in deze levenssferen 

inneemt, of de voorkeuren die men hierbij ontwikkelt, zelden in de beschouwing betrokken worden”. 

Daarnaast wees het IST-onderzoek uit dat er ook sprake is van een ontoereikende operationalisering 

van toegang, gebruik en digitale vaardigheden, of ook mediageletterdheid. Gestandaardiseerde 

metingen operationaliseren toegang, gebruik en vaardigheden voornamelijk in kwantitatieve vorm zoals 

het aantal computers waarover mensen beschikken, de tijd die mensen doorbrengen op het internet, 

de frequentie van het gebruik of het aantal applicaties dat mensen gebruiken (Lankshear & Knobel, 

2008). Digitale vaardigheden worden ook te vaak op een eenzijdige manier bevraagd door ze te 

operationaliseren volgens het aantal taken dat mensen kunnen uitvoeren op het internet of het aantal 

applicaties dat mensen gebruiken (Eshet-Alkal, 2004; Lankshear & Knobel, 2008; van Deursen & van 

Dijk, 2009; van Dijk; 2005). Het IST-project toonde aan dat deze verschillende manier van meten en 

deze ontoereikende operationalisering geen reëel beeld gaven van de problematiek van digitale 

uitsluiting of het effectieve niveau van mediageletterdheid. Een allround invulling van digitale uitsluiting 

vereist een all-round operationalisering (van Deursen & van Dijk, 2009; Zillien & Hargittai, 2009; 

Brotcorne et al., 2010).  

 

Het gebruik van de verkregen data uit de SCV-survey voor een kwantitatief onderzoek rond 

mediageletterdheid werd bijgevolg niet gezien als een valabele optie voor het uitschrijven van een 

onderzoeksvoorstel. Het voorstel van iMinds-SMIT, uitgewerkt door de doctorands in samenwerking 

met prof. dr. Leo Van Audenhove, focuste daarom op een puur theoretische oefening over de 

operationalisering van digitale uitsluiting, met bijzondere aandacht voor digitale vaardigheden of 

mediageletterdheid. Hierbij lag de nadruk op (1) die aspecten die in de theorie als cruciaal worden 

aangeduid, namelijk de gebruikscontext, het sociale ondersteuningsnetwerk en de digitale 

vaardigheden; en (2) de manier waarop deze aspecten kunnen worden vertaald in indicatoren, 

surveyvragen en bijhorende antwoordschalen. Basisvraagstelling was hierbij hoe de gebruikscontext, 

de rol van het sociale ondersteuningsnetwerk en het niveau van digitale vaardigheden het best in kaart 

kan worden gebracht door middel van een kwantitatieve bevraging. Welke indicatoren moeten worden 

gemeten? Hoe kunnen deze indicatoren worden vertaald in surveyvragen en antwoordschalen? Hierbij 

telkens met de afweging welke meetmethode – kwalitatief of kwantitatief – het meest ideaal is om 

specifieke aspecten te meten. 

 

Het voorstel werd aanvaard en omgedoopt tot het M&M-project en omvatte concreet de volgende 

onderzoeksfasen: 

 

⋅ Fase 1: identificatie van de cruciale determinanten van digitale uitsluiting, met een specifieke 

focus op de gebruikscontext, het sociale ondersteuningsnetwerk en de digitale vaardigheden; 

⋅ Fase 2: identificatie en kritische analyse van hoe deze determinanten worden vertaald in 

indicatoren, surveyvragen en bijhorende meetschalen in grootschalige kwantitatieve 

meetinstrumenten rond digitale ongelijkheden; 
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⋅ Fase 3: analyse van de bestaande SCV-vragenlijsten van de studiedienst van de Vlaamse 

Regering – 2001 tot en met 2010: Welke indicatoren voor het gebruik, ondersteuningsnetwerk 

en digitale vaardigheden zijn reeds in deze vragenlijsten aanwezig en wat zijn hiervan de 

analyseresultaten volgens een aantal sociodemografische karakteristieken zoals leeftijd, 

inkomen, opleidingsniveau en tewerkstellingssituatie. Hoe verhouden deze resultaten zich ten 

opzichte van meer uitgebreide en genuanceerde meetmethoden? 

 

Het hoofddoel van het M&M-project was om een aanzet te geven tot realistische en haalbare 

kwantitatieve meetmethoden rond digitale uitsluiting. Speciale aandacht ging hierbij uit naar de manier 

waarop de notie van gebruik, ondersteuningsnetwerk en digitale vaardigheden in de huidige SCV-

survey kan worden uitgebreid. 

 

De taak- en rolverdeling tijdens het project was eenvoudig. De doctoranda stond in voor de volledige 

inhoudelijke opzet van het onderzoek en de redactie van de publicatie. Promotor prof. dr. Leo Van 

Audenhove stond in voor de supervisie.  

2.2.2 Methodologie	  
 

In het M&M-project werd geen specifieke methodologie gehanteerd. De resultaten werden opgemaakt 

vanuit een puur theoretische analyse, gebaseerd op een systematische lezing van literatuur over de 

meting van digitale ongelijkheden en mediageletterdheid. Wel werd vooraf een bewuste selectie 

gemaakt van de te analyseren meetinstrumenten. Deze keuze werd bepaald door de geografische 

afbakening, de grootte van de steekproef, de inhoudelijke focus en het innovatieve karakter van het 

meetinstrument. Volgende meetinstrumenten werden geanalyseerd:  

 

⋅ Eurostat 

⋅ SIBIS (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society) 

⋅ DIDIX (Digital Divide Index) 

⋅ NRI (Network Readiness Index)  

⋅ DAI (Digital Access Index 

⋅ Internet Skills (van Deursen, 2010) 

⋅ Digital Literacy, Digital Skills (Hargittai, 2008, 2010) 

 

Het M&M-project draagt op twee manieren bij aan de participatieve en actiegerichte insteek van het 

doctoraat. In de eerste plaats zorgt het M&M-project voor een uitgebreidere kennis over digitale 

uitsluiting en voor een grotere verscheidenheid in stemmen en visies door puur theoretische kennis aan 

te leveren. In de tweede plaats werd er opnieuw sterk ingezet op de terugkoppeling van de 

onderzoeksresultaten naar de beleidsmakers en e-inclusieactoren in Vlaanderen. De resultaten van het 

M&M-project werden een eerste keer voorgesteld op de studiedag die werd georganiseerd door de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering. Hierbij waren een 130-tal beleidsmakers, e-inclusieactoren en 

onderzoekers uit Vlaanderen aanwezig. De resultaten werden ook op de nieuwjaarsconferentie van 

Vormingsplus in 2012 en op de jaarlijkse vormingsdag van Digidak gepresenteerd, telkens voor een 

honderdtal aanwezigen. 
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2.2.3 Publicatie	  
 
Mariën, I., & Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een 

multidimensioneel model van digitale exclusie. In: Moreas, M.A., Pickery, J. (Eds.) Mediageletterdheid 

in een digitale wereld, Brussel, Studiedienst Vlaamse Regering. 

	  
 
Inleiding 

 

Mediageletterd zijn – media kunnen vinden, begrijpen en maken – is een noodzakelijke 

voorwaarde om te kunnen participeren in de huidige maatschappij. Hierbij gaat het om oude 

media zoals televisie en kranten, maar ook om nieuwe media zoals het internet (Segers & 

Bauwens, 2010). Iedereen beschikt echter niet in dezelfde mate over de nodige vaardigheden. De 

voorbije tien jaar is het risico op digitale uitsluiting in grote mate gestegen, en dit voor zowel 

kansarme als kansrijke bevolkingsgroepen. In de eerste plaats leidt de toenemende digitalisering 

van de maatschappij en de steeds verdergaande integratie van ICT in alle velden van het 

maatschappelijk leven naar een verhoogd risico (Van Dijk, 2005). In de tweede plaats is het 

concept van digitale uitsluiting, ook wel digitale kloof genoemd, de voorbije tien jaar geëvolueerd 

van een dichotome opvatting op het niveau van toegang en gebruik tot een multidimensioneel en 

uitermate complex fenomeen waarbij aspecten als diversiteit van het gebruik en digitale 

vaardigheden steeds belangrijker zijn (DiMaggio et al., 2001; Warschauer, 2003; Hargittai, 2004; 

Selwyn, 2004; van Dijk, 2005; Barzilai-Nahon, 2006; Livingstone & Helsper, 2007; Brotcorne & 

Valenduc, 2008, Mariën et al., 2010). Verschillende onderzoeken geven aan dat het merendeel van 

de huidige meetmethoden deze evolutie niet heeft gevolgd en op verschillende niveaus een aantal 

tekortkomingen vertoont (Hargittai, 2004; Selwyn; 2004; van Dijk, 2005; Barzilai-Nahon, 2006; 

Moreas, 2007; Hargittai, 2008; van Deursen & van Dijk, 2009; Verdegem & Verhoest, 2009; Zillien 

& Hargitai, 2009; Brotcorne et al., 2010; Hargittai, 2010, Mariën et al., 2010). De beperkte meting 

van digitale uitsluiting in huidige nationale en internationale surveys leidt niet alleen tot een 

vertekend beeld van de problematiek, maar eveneens tot beperkte beleidsinterventies. Het 

uitwerken van een adequaat e-inclusie beleid kan enkel indien beleidsmakers kunnen steunen op 

coherente en correcte data. Hiervoor zijn meetsystemen nodig die beantwoorden aan het complexe 

en multidimensionele karakter van digitale uitsluiting, en in het bijzonder, digitale geletterdheid.  

 

Het artikel heeft tot doel een kritische analyse te maken van de operationalisering van digitale 

uitsluiting, en in het bijzonder mediageletterdheid en digitale vaardigheden. Hierbij wordt digitale 

uitsluiting ingevuld als zijnde “sociale uitsluiting ten gevolge van de introductie van nieuwe media 

in de maatschappij”. Mediageletterdheid wordt, in navolging van de interpretatie van de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), ingevuld als “de bekwaamheid om toegang te hebben 

tot het materiaal uit verschillende media en om dit materiaal te identificeren, begrijpen, 

interpreteren, evalueren, communiceren, berekenen en te produceren. Geletterdheid is een 

continuüm. Het heeft betrekking op de mate waarin mensen geleerd hebben om hun doelen te 

bereiken, hun eigen kennis en potentieel te ontwikkelen, en om ten volle te participeren in hun 

gemeenschap en in de verdere maatschappelijke omgeving”.17 Met dit artikel willen we voorstellen 

formuleren voor een meetsysteem dat de complexiteit van digitale uitsluiting beter in kaart brengt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Studiedienst van de Vlaamse Regering: Zie ‘Oproep voor een studiedag rond mediageletterdheid’. 
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en hierdoor een meer genuanceerd beeld geeft in functie van het beleid. Het artikel focust daarom 

op 1) aspecten die in de theorie als cruciaal worden aangegeven zoals de gebruikscontext, het 

sociale ondersteuningsnetwerk en de digitale vaardigheden; en 2) de manier waarop deze aspecten 

momenteel vertaald worden in indicatoren. De basisvraagstelling is hoe cruciale karakteristieken 

voor digitale uitsluiting het best in kaart gebracht worden middels een kwantitatieve bevraging. 

Welke indicatoren dienen gemeten te worden? Hoe kunnen deze indicatoren vertaald worden in 

survey vragen en passende meet- en antwoordschalen? Hierbij wordt telkens de afweging gemaakt 

welke meetmethode – kwalitatief, kwantitatief of een combinatie van beide – het meest ideaal is 

voor het meten van specifieke aspecten.  

 

Deze analyse wordt in de eerste plaats uitgevoerd op het niveau van kwantitatieve 

meetinstrumenten aangaande de digitale kloof, zoals Eurostat, SIBIS (Statistical Indicators 

Benchmarking the Information Society), DIDIX (Digital Divide Index), NRI (Network Readiness 

Index) of DAI (Digital Access Index). Met andere woorden op meetsystemen die eerder streven 

naar het in kaart brengen van bepaalde trends of fenomenen dan op het verklaren hiervan. Er zal 

eveneens aandacht zijn voor een aantal vernieuwende aanzetten zoals deze van van Deursen & 

van Dijk (2009) of Hargittai (2008, 2010). In de tweede plaats wordt gekeken naar de opmaak van 

de SCV-vragenlijsten (Sociaal-Culturele Verschuivingen in Vlaanderen) van de Studiedienst van 

de Vlaamse Regering van 2001 tot en met 2010. 18  Welke indicatoren zijn reeds in deze 

vragenlijsten aanwezig en hoe verhouden deze zich ten aanzien van meer uitgebreide en 

genuanceerde meetmethoden? Het hoofddoel van deze studie is een aanzet te geven tot 

realistische en haalbare kwantitatieve meetmethoden aangaande digitale uitsluiting. Bijzondere 

aandacht zal hierbij uitgaan naar de manier waarop de notie van gebruik, ondersteuningsnetwerk 

en digitale vaardigheden in de huidige SCV-survey uitgebreid kan worden.  

 

Diversiteit en overvloed aan meetinstrumenten  

 

Een eerste verkenning van de literatuur maakt duidelijk dat er een veelheid aan meetmethoden 

bestaan die zeer divers zijn wat betreft hun doelstelling en hun inhoudelijke focus. Algemeen 

gesteld zijn er drie grote invalshoeken. In de eerste plaats is er grootschalig internationaal 

onderzoek dat voornamelijk doelt op het vergelijken van posities van landen of regio’s ten opzichte 

van elkaar. Voorbeelden zijn Eurostat en OECD (Organisation Economic Co-operation and 

Development), maar ook samengestelde indexen zoals DIDIX (Digital Divide Index) of DOI 

(Digital Opportunity Index) (Hüsing & Selhofer, 2004; Barzilai-Nahon, 2006; Vehovar et al., 2006; 

Hanafizadeh et al., 2007). Eurostat, OECD of nog GDI (Global Diffusion of the Internet Project) 

zijn zogenaamde Comparative International ICT measures en focussen op het vergaren en 

analyseren van vergelijkbare data omtrent verschillende ICT-gerelateerde aspecten (Hanafizadeh 

et al., 2007; van Deursen, 2010). DIDIX, DOI en vergelijkbare meetinstrumenten zoals DAI 

(Digital Access Index), NRI (Networked Readiness Index) of ISI (Information Society Index) zijn 

Compound ICT measures en bestaan uit één specifiek cijfer tussen 0 en 1 dat de ranking en positie 

van landen ten aanzien van elkaar aangeeft. Dit indexcijfer ontstaat door de integratie van 

verschillende aparte aspecten (zoals bij Eurostat ea.) in één enkele indicator (Vehovar et al., 2006; 

Hanafizadeh et al., 2007). Deze grootschalige surveys en samengestelde indexen gaan vaak 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Idem: http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Enquetes/Pages/Enquetes.aspx  
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gepaard met een grote aandacht voor Westerse indicatoren. Het zijn voornamelijk Westerse regio’s 

die deze meetsystemen ontwikkelen en bijgevolg ook de methodologische en ethische keuzes 

maken inzake indicatoren (Barzilai-Nahon, 2006; Hanafizadeh et al., 2007). Zo wordt de diffusie 

van breedbandtoegang ruim bevraagd maar is er veel minder tot geen aandacht voor alternatieve 

manieren van toegang via openbare computerruimten of telecentra zoals meer gebruikelijk is in 

landen in het Zuiden. Grootschalige surveys en indexen weerspiegelen vaak een technologisch 

deterministische visie waarbij de focus ligt op benchmarking. Dit resulteert eerder in een zeer 

vernauwde en vervormde visie op digitale uitsluiting (Barzilai-Nahon, 2006). Dit uit zich in de 

inhoudelijke focus waarbij de nadruk gelegd wordt op socio-economische aspecten verbonden met 

de notie van toegang zoals de prijs van technologie, de competitieve marktstructuren of de 

netwerkinfrastructuur (Hanafizadeh et al., 2007).  

 

In de tweede plaats, vinden er ook op nationaal en regionaal niveau heel wat metingen plaats. De 

voornaamste doelstelling van dit soort onderzoeken is het verkrijgen van een gedetailleerd beeld 

van het gebruik van nieuwe media of van digitale uitsluiting op nationaal en/of regionaal niveau. 

De SCV-survey valt onder dit type onderzoek. Een ander voorbeeld is de Oxford Internet Survey 

(OxIS) gelanceerd door het Oxford Internet Institute (OII) die bedoeld is om een zicht te krijgen op 

de invloed van het Internet op het dagelijks leven van Engelse burgers. Vaak is de methodologie 

achter deze nationale surveys gebaseerd op grootschalige internationale surveys en gaan zij uit 

van dezelfde indicatoren, survey vragen en meetschalen. Dit maakt dat zij vaak onderhevig zijn 

aan dezelfde voor- en nadelen. Het hoofddoel van deze (inter)nationale surveys is het monitoren of 

in kaart brengen van trends wat betreft ICT-toegang, -gebruik en -vaardigheden.  

 

In de derde plaats bestaat er een grote hoeveelheid kleinschalig onderzoek waarbij één of 

meerdere aspecten eigen aan digitale uitsluiting vaak op een meer diepgaande en kwalitatieve 

manier onderzocht wordt. In een groot deel van dit soort onderzoek ligt de focus op het verklaren 

van bepaalde fenomenen. Dit type metingen is voornamelijk toegespitst op specifieke doelgroepen 

(bv. vrouwen, jongeren, kansarmen…) of maakt abstractie van één determinant van digitale 

uitsluiting (bv. attitudes, informatievaardigheden, internetgebruik…) Enkele voorbeelden zijn het 

recente onderzoek van Hargittai & Hinnant (2008) dat dieper ingaat op de verschillen in 

internetgebruik bij adolescenten of het onderzoek van Selwyn, Gorard & Furlong (2005) dat 

handelt over niet-gebruik bij volwassenen. De lijst van voorbeelden van dit type onderzoek is 

eindeloos. Over het algemeen is dit type van meting minder socio-economisch georiënteerd en 

vertrekt het eerder vanuit het perspectief van het individu en zijn sociale, culturele en 

economische context (Gilbert, 2010). 

 

Ondanks de overvloed aan meetinstrumenten en de diversiteit in hun aanpak en focus, is er 

alsnog een gebrek aan vergelijkbare en betrouwbare data (Hargittai, 2004; Sciadas, 2005; 

Verdegem, 2009; Gilbert, 2010). De redenen hiervoor zijn zeer divers en zijn in grote mate 

verbonden met de theoretische en methodologische tekortkomingen van huidige 

meetinstrumenten. Bovendien blijkt uit de literatuur dat er binnen het academisch onderzoek 

naar de digitale kloof tot op heden onvoldoende aandacht wordt besteed aan het verbeteren en 

verder uitwerken van een valide, betrouwbaar en multidimensioneel meetinstrument (Hargittai, 

2007; Jin & Cheong, 2008). Het volgende deel gaat dieper in op de verschillende beperkingen van 

bestaande meetmethoden en spitst zich in eerste instantie toe op de tekortkomingen van 
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grootschalige internationale, nationale of regionale meetsystemen voor digitale uitsluiting, gezien 

beleidsinstanties voornamelijk teruggrijpen naar dit soort van data voor het uitwerken of 

verantwoorden van hun beleidsaanpak (Sciadas, 2005; Barzilai-Nahon, 2006; Verdegem, 2009).  

 

Beperkingen van bestaande meetmethoden 

 

Theoretische basis: Wat is de digitale kloof? 

 

Een eerste belangrijk probleem betreft het gebrek aan theoretische basis en een duidelijke 

definitie van de digitale kloof of digitale uitsluiting as such (Barzilai-Nahon, 2006; Jin & Cheong, 

2008; van Deursen & van Dijk, 2009). Vaak zijn meetmodellen gebaseerd op een te beknopte, te 

specifieke of een onvoldoende gecontextualiseerde conceptualisering van digitale uitsluiting. Het is 

duidelijk dat de evolutie van de digitale kloof als zijnde een dichotoom fenomeen van haves versus 

have nots naar een multidimensioneel en uitermate complex gegeven niet voldoende gevolgd 

wordt (Hargittai, 2004; Selwyn; 2004; van Dijk, 2005; Barzilai-Nahon, 2006; Moreas, 2007; 

Hargittai, 2008; van Deursen & van Dijk, 2009; Verdegem & Verhoest, 2009; Zillien & Hargitai, 

2009; Brotcorne et al., 2010; Hargittai, 2010, Mariën et al., 2010). Het grote aantal invullingen 

van het concept ‘digitale kloof’ en de veelheid aan bestaande modellen ter verklaring van de 

digitale kloof zorgt voor heel wat onduidelijkheid en maakt het vergelijken van data onderling 

quasi onmogelijk (Jin & Cheong, 2008; Verdegem, 2009). Tegelijkertijd wordt de notie van digitale 

kloof onvoldoende gekaderd binnen meer algemene theorieën van sociale uitsluiting en sociale 

ongelijkheid (van Dijk, 2005; Hargittai, 2007; Helsper, 2008; Gilbert, 2010). Er wordt te weinig 

ingegaan op de mogelijk perverse effecten van de introductie van ICT in de maatschappij, zijnde 

nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting. De mogelijke link tussen digitale uitsluiting en 

sociale uitsluiting blijft aldus onderbelicht. Gilbert (2010) stelt terecht dat er meer aandacht moet 

zijn voor de constellatie van machtsrelaties en hoe deze de toegang tot en het gebruik van ICT 

beïnvloeden. Socio-demografische gegevens als etnische afkomst, gender of sociale status moeten 

hierbij gezien worden als deelaspecten van processen van sociale ongelijkheid in plaats van als 

beschrijvende karakteristieken van individuen: “For example, instead of describing the different 

patterns of ICT access and use of men and women, we could ask: how does the gender division of 

labor in the household and labor market shape men’s and women’s access to and use of ICT?” 

(Gilbert, 2010:1005) 

 

Op het niveau van de conceptualisering, is er eveneens nood aan een betere en meer gerichte 

invulling van onder meer ICT (informatie- en communicatie technologieën) en het internet. Te 

vaak wordt ICT herleid tot het gebruik van computers en het internet, terwijl ICT eerder een 

overkoepelende term is voor een heel gamma aan technologische applicaties zoals mobiele 

telefonie of e-readers (Selwyn, 2004). Nochtans manifesteert digitale uitsluiting zich evenzeer op 

het niveau van andere ICT zoals interactieve digitale televisie, digitale fotografie en video of e-

government en andere online diensten (Selwyn, 2004; Vehovar et al., 2006; Van Audenhove et al., 

2007; Helsper, 2008; Brotcorne et al., 2010). Ook het internet is een concept met onduidelijke 

afbakening en definitie. Betreft het enkel websites of gaat het ook om online dienstverlening of 

online communicatiemogelijkheden (Helsper, 2008)? Hetzelfde geldt voor gebruik. Bij het 

vergelijken van diffusiepercentages van gebruik en applicaties is het belangrijk dat er gestart 



	   87	  

wordt van dezelfde conceptualisering van gebruik. Welke aspecten van het gebruik worden bij de 

meting wel in beschouwing genomen en welke niet? Wordt er enkel gekeken naar internetgebruik 

of wordt het gebruik van zogenaamde oude media als kranten eveneens in beschouwing genomen 

(Hargittai, 2004)? Het gebruik van het ene medium kan niet los gezien worden van het gebruik 

van andere media. Meetsystemen en onderzoek dienen zich daarom eerder te richten op het in 

kaart brengen en begrijpen van de dagelijkse praktijken van mensen en de rol die verschillende 

ICT hierin toebedeeld krijgen (Anderson & Tracey, 2001).  

 

De conceptuele invulling van digitale vaardigheden blijft eveneens beperkt. Vaak worden deze 

eenzijdig vertaald naar operationele vaardigheden – cf. de knoppenkennis nodig om (nieuwe) 

media effectief te kunnen gebruiken – en informatievaardigheden – cf. het vermogen om media-

inhoud te zoeken, vinden, selecteren, kritisch evalueren en toepassen (Eshet-Alkali & Amichal-

Hamburger, 2004; van Deursen & van Dijk, 2009; van Deursen, 2010). Een verdere en meer 

uitgebreide invulling van digitale vaardigheden als zijnde een complex geheel van verschillende 

soorten vaardigheden – operationeel, formeel, informatie, strategisch en recentelijk ook 

communicatievaardigheden – wordt onvoldoende toegepast in onderzoek. Een expliciet gevolg 

hiervan is dat het merendeel van de grootschalige surveys een te positief beeld geeft van het reële 

niveau van digitale vaardigheden (van Deursen & van Dijk, 2009; van Deursen, 2010). Daarnaast 

wordt er onvoldoende aandacht geschonken aan algemene basisvaardigheden – zijnde 

vaardigheden die niet louter verbonden zijn met het gebruik van ICT – zoals probleemoplossend 

denken of basisgeletterdheid (Helsper, 2008).  

 

Operationalisering: Selectieve invulling van indicatoren 

  

De beperkte uitwerking van een geschikt en allesomvattend theoretisch kader komt eveneens 

naar voor bij de operationalisering van determinerende karakteristieken en de bijhorende selectie 

en invulling van indicatoren. Er wordt een te grote nadruk gelegd op socio-demografische en socio-

economische variabelen, met als gevolg dat de eigenlijke analyse nadien in grote mate 

teruggebracht wordt tot het beschrijven van verschillen in toegang en gebruik naar socio-

demografische karakteristieken (Vehovar et al., 2006; Verdegem, 2009; Gilbert, 2010). Daarnaast 

is er een duidelijke tendens tot het operationaliseren van digitale uitsluiting naar makkelijk 

meetbare indicatoren als toegang tot ICT en ICT-gebruik. De achterliggende reden is dat de keuze 

voor dit soort indicatoren benchmarking en het meten vergemakkelijkt (van Dijk & Hacker, 2003; 

Barzilai-Nahon, 2006; Brandtweiner et al., 2010). Een eerste belangrijkste kritiek is dat huidige 

meetsystemen onvoldoende aandacht schenken aan het in kaart brengen of het insluiten van de 

sociale context (Barzilai-Nahon, 2006; Bouwman & Van der Duin, 2007, Verdegem, 2009). Een 

tweede kritiek luidt dat op deze manier vaak foutieve en misleidende indicatoren worden 

gecreëerd (Vehovar et al., 2006). Het bepalen en uitwerken van indicatoren wordt bemoeilijkt door 

het dynamische karakter van de determinanten van digitale uitsluiting. Digitale uitsluiting is van 

nature uit een dynamisch fenomeen en karakteristieken zoals het type toegang, 

gebruiksmogelijkheden en vereiste vaardigheden kunnen fundamenteel wijzigen doorheen de tijd 

– zie desbetreffend de snelle evolutie van nieuwe media en bijhorende applicaties en 

gebruiksmogelijkheden (Anderson & Tracey, 2001). Dit impliceert dat ook indicatoren dynamisch 

zijn en onderhevig zijn aan de maatschappelijke context (Jin & Cheong, 2008; Brotcorne et al., 

2010). Een regelmatige herbeschouwing van digitale uitsluiting op theoretisch niveau en van de 
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determinanten en bijhorende indicatoren is dus vereist. Een belangrijk nadeel van een dergelijke 

herbeschouwing en eventuele verandering van indicatoren, is dat de vergelijking van data over 

tijd en ruimte bemoeilijkt wordt.  

 

De beperkingen van de huidige manieren van operationalisering worden versterkt door een gebrek 

aan consensus over de eigenlijke invulling van indicatoren. Verschillende methodologen houden er 

verschillende visies en opinies op na en maken op basis daarvan hun keuze voor bepaalde 

indicatoren en operationalisering. Hanafizadeh, Saghaei & Hanafizadeh (2007:390) stellen dat 

“the development of the measurement framework involves the choice of the basic indicators that are 

suitable for the quantitative evaluation of the phenomena. Basic indicators that express different 

aspects of what is being measured are selected on the basis of their analytical soundness, 

measurability, relevance to the phenomenon being measured, and relationship to each other”. Met 

andere woorden, het opmaken van een meetinstrument impliceert de subjectieve beoordeling van 

verschillende aspecten als de keuze van indicatoren, methodologische aanpak of analysemodel en 

niet alle methodologen zitten hierbij op eenzelfde golflengte. De voornaamste oorzaak kan gezien 

worden in het gebrek aan theoretische onderbouw van digitale kloof metingen en de te eenzijdige 

conceptualisering van digitale kloof determinanten. Hier blijkt het bepalen of vastleggen van 

indicatoren en meetschalen voor digitale vaardigheden – en strategische vaardigheden in het 

bijzonder – het meest complex en dubbelzinnig (van Deursen, 2010). Het gebrek aan consensus uit 

zich eveneens in de opmaak van of de keuze voor meetschalen. Bijvoorbeeld, ICT-gebruik wordt in 

grote mate kwantitatief onderzocht door het bevragen van de frequentie van het gebruik. Binnen 

bestaande meetinstrumenten is er echter geen overeenstemming over de schaal die het best 

gebruikt wordt om deze frequentie te meten. Moet er gekeken worden naar het gebruik in termen 

van dagen, weken, maanden, … (Vehovar et al., 2006)? Belangrijke implicatie is dat het gebrek 

aan consensus de onderlinge vergelijking van datasets quasi onmogelijk maakt (Hargittai, 2007). 

 

Bijkomende methodologische vraagstukken 

  

Huidige meetsystemen zijn onderhevig aan een aantal bijkomende methodologische 

tekortkomingen. Grootschalige metingen worden gekenmerkt door een voorkeur voor beschrijvend 

kwantitatief onderzoek (van Dijk, 2005; Jin & Cheong, 2008; Gilbert, 2010). Belangrijkste 

implicatie is dat het rapporteren over digitale uitsluiting hierdoor in grote mate beperkt blijft tot 

het beschrijven van verschillende parameters – voornamelijk toegang en gebruik – en het 

verklaren hiervan volgens socio-demografische variabelen zoals leeftijd, gender, inkomen, 

opleidingsniveau, etnische achtergrond of arbeidssituatie (Gilbert, 2010). Bovendien gebeurt dit 

vaak op een ééndimensionale manier waarbij verwezen wordt naar voor de hand liggende socio-

demografische karakteristieken als belangrijkste oorzaak van digitale uitsluiting. Typisch 

voorbeeld hiervan is het aanduiden van een gebrek aan financiële middelen als enige verklaring 

voor niet-gebruik zonder hierbij rekening te houden met achterliggende oorzaken en de sociale 

context van individuen zoals het gebrek aan stimulansen tot het gebruik van ICT, het voorkomen 

van knoppenangst of andere mogelijke drempels en motivaties (Brants & Frissen, 2005; Barzilai-

Nahon, 2006; Verdegem, 2009). Fundamentele vragen over waarom, hoe en met welke voordelen 

individuen ICT (niet) gebruiken blijven in grote mate onbeantwoord (Barzilai-Nahon, 2006; 

Vehovar et al., 2006; Verdegem, 2009). Diepgaand verklaringsgericht onderzoek op grote schaal 
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blijft momenteel fel onderbelicht, zeker wat betreft het meten van digitale uitsluiting op nationaal 

of internationaal niveau. Hetzelfde geldt voor longitudinaal onderzoek (Vehovar et al., 2006; 

Helsper, 2008).  

 

Kwantitatieve metingen gaan daarnaast gepaard met een aantal beperkingen en drempels op het 

niveau van de steekproef. In de eerste plaats worden vaak het individu of het huishouden en niet 

het volledige gezin naar voorgebracht in het steekproefdesign. Vragenlijsten worden ingevuld door 

één lid van het huishouden, zijnde in het merendeel van de gevallen de vader of de moeder. Hierbij 

wordt het individu zelden in zijn context geplaatst en wordt er weinig rekening gehouden met de 

gezinsdynamiek en houding binnen het gezin ten aanzien van ICT. Dit betekent dat als het gezin 

over een pc beschikt, de vader of moeder aangeeft in welke mate hij of zij de pc gebruikt. Hierbij 

kan geen onderscheid gemaakt worden tussen wie wel of geen gebruik maakt van de pc binnen het 

gezin, noch van de mate waarin de pc door de verschillende gezinsleden gebruikt wordt. Hetzelfde 

geldt voor het gebruik van Internet en voor de bevraging van de computer- en 

internetvaardigheden. Deze reflecteren slechts de vaardigheden van één gezinslid en niet van de 

verschillende gezinsleden (Mariën et al., 2010). In de tweede plaats zijn bepaalde populaties meer 

vertegenwoordigd in steekproeven dan anderen. Met name sociaal zwakke groepen vallen zeer 

vaak uit de boot bij grootschalige surveys omwille van de meetmethode (vb. via een online survey) 

maar ook door het gebrek aan klare taal en de grote non-respons bij deze groepen. Er wordt 

bovendien beduidend meer gefocust op ICT-gebruikers dan op niet-gebruikers (Verdegem, 2009). 

Bij het meten van vaardigheden is er sprake van een overmatige selectie van respondenten uit een 

academische setting, zijnde universiteitsstudenten of -docenten (Hargittai, 2008). De steekproef 

bepaalt bijgevolg tot op een zekere hoogte ook de resultaten. Het niveau van 

informatievaardigheden van universiteitsstudenten ligt vermoedelijk hoger dan dit van een 

representatieve sample. Om een juiste interpretatie van de resultaten mogelijk te maken is het 

daarom onontbeerlijk om steeds duidelijk aan te geven welke populaties wel en welke populaties 

geen deel uitmaken van de steekproef (Hargittai, 2004). Hierbij speelt de grootte van de steekproef 

eveneens een bepalende rol (Verdegem, 2009; van Deursen, 2010). Een vaak voorkomende manier 

om een zo ruim mogelijke steekproef te verkrijgen is te werken met steekproefcriteria. Dit kan 

inhouden dat er zeker aantal laagopgeleiden, studenten of alleenstaande vrouwen met kinderen, 

… moet opgenomen zijn in de steekproef. De rekrutering van een steekproef op basis van 

specifieke criteria is echter niet evident en is zeer tijdsrovend (Verdegem, 2009). 

 

Methodologische discussies doen zich eveneens voor omtrent het meten van digitale vaardigheden. 

Een manier van operationaliseren bestaat uit het terugbrengen van digitale vaardigheden naar 

‘het aantal taken dat iemand kan uitvoeren’. Aan de hand van een dichotome vraag (ja/nee) 

worden respondenten gevraagd of ze bepaalde taken – voornamelijk operationele aspecten of 

gericht op informatievergaring – al dan niet kunnen uitvoeren. Bij de analyse wordt dit vervolgens 

herleid tot een bepaald vaardigheidsniveau waarbij bijvoorbeeld ‘het kunnen uitvoeren van 0 tot 3 

taken’ overeenstemt met ‘niet digitaal vaardig’ (Lankshear & Knobel, 2008; van Deursen, 2010). 

Eenzelfde redenering wordt toegepast op diegenen die meer dan 5 of 6 activiteiten uitoefenen die 

nadien aangegeven worden als ‘respondenten met een hoog vaardigheidsniveau’. Dit type 

operationalisering geeft geen reëel en correct beeld van het effectieve vaardigheidsniveau, maar is 

eerder een indicatie van verschillen in het type gebruik (Van Deursen, 2010). Het gebruik van 
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zelfrapportering voor het bevragen van digitale vaardigheden is onderhevig aan verschillende 

kritieken. Hargittai (2005, 2009) stelt onder meer dat self efficacy – cf. de evaluatie van de eigen 

vaardigheden gebaseerd op het geloof of vertrouwen dat iemand heeft in zijn eigen vaardigheden 

om bepaalde ICT-gerelateerde taken succesvol uit te voeren – een foutieve benadering is voor het 

reële vaardigheidsniveau van individuen. Zelfrapporting van digitale vaardigheden gaat gepaard 

met een gendergerelateerd spanningsveld. Vrouwen schatten hun eigen vaardigheden veel lager 

in, terwijl jonge mannelijke respondenten hun eigen vaardigheden eerder overschatten (Hargittai 

& Shafer, 2006: Hargittai, 2007; van Deursen, 2010). Aansluitend neigen ook kansengroepen en 

ouderen naar het onderschatten van hun vaardigheidsniveau (Hargittai, 2007). Ook sociale 

wenselijkheid speelt een rol. Verdegem (2009:146) stelt dat “we ervan kunnen uitgaan dat een deel 

van de respondenten misschien sociaal wenselijk zal antwoorden om de eventueel beperkte 

vaardigheden te verdoezelen. Het meten van ICT-vaardigheden via de klassieke vragenlijsten 

moet dus kritisch benaderd worden”. Er is momenteel geen consensus over welke meetmethode 

dan wel het meest geschikt is. Van Deursen (2010) stelt dat er momenteel drie concurrerende 

meetmethoden zijn: 1) indirecte meting aan de hand van de jaren gebruikservaring en het gebruik 

in termen van tijdsbesteding; 2) zelfrapportering via surveys; en 3) performantietesten. Helsper 

(2008) geeft twee mogelijke invalshoeken aan: 1) vaardigheden kunnen gemeten worden middels 

een kwalitatieve aanpak waarbij de inhoud en het engagement van individuen in kaart wordt 

gebracht; of 2) vaardigheden worden kwantitatief benaderd middels een evaluatie van wat 

individuen wel of niet kunnen uitvoeren. Echter, zelfrapportering of zelfinschatting via surveys 

gaat gepaard met een gebrek aan validiteit en betrouwbaarheid en brengen een te positief beeld 

naar voor van het reële vaardigheidsniveau. Van Deursen (2010) stelt dat het meten van 

internetvaardigheden gepaard moet gaan met het effectief gebruiken van het internet. Dit type 

meetmethoden – cf. performantietesten en observaties – kent evenwel een aantal pragmatische 

drempels. Beide methoden zijn zeer tijd- en arbeidsintensief en vragen om een aanzienlijke 

financiële investering. Bijvoorbeeld, de performantietesten uitgevoerd door van Deursen (2010) 

vereisen anderhalf uur per respondent. De voorbereiding – cf. steekproeftrekking, ontvangst van 

respondenten, het invullen van een korte vragenlijst,… en de analyse nadien nam ongeveer twee 

uur per respondent in beslag. Deze methode kan bijgevolg quasi onmogelijk op grote schaal 

worden uitgevoerd. Van Deursen (2010) zelf schat het maximum aantal respondenten op 100. Wel 

is het duidelijk dat dit type methoden een meer diepgaand, valide en betrouwbaar beeld geeft van 

het eigenlijke vaardigheidsniveau van individuen en aldus een nodige aanvulling dient te zijn op 

andere methoden toegepast in grootschalige surveys (Hargittai, 2005; van Deursen, 2010). 

 

Herconceptualisering klassieke determinanten 

 

Multidimensionele karakter van toegang 

 

Een eerste vraag die zich stelt is op welke manier toegang binnen gangbaar onderzoek 

gedefinieerd wordt. Van Dijk (2005) maakt een onderscheid tussen vier opeenvolgende fasen van 

toegang tot ICT: 1) motivatie; 2) bezit van hardware en software; 3) digitale vaardigheden; en 4) 

verschillen in daadwerkelijk gebruik. Selwyn (2006) op zijn beurt definieert vijf soorten toegang 

waarbij een onderscheid gemaakt wordt naar de plaats van toegang en de mate waarin 

ondersteuning aanwezig is: 1) toegang thuis samen met voldoende ondersteuning; 2) toegang thuis 
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maar minder ondersteuning; 3) toegang elders maar minder ondersteuning; 4) toegang in 

openbare computerruimten; en 5) geen toegang en geen ondersteuning. Selwyn (2004) maakt 

eveneens het onderscheid tussen theoretische toegang – de materiële toegang die theoretisch 

gezien aanwezig is – en effectieve toegang – het eigenlijke gebruik van ICT. Voor het merendeel 

wordt toegang echter gedefinieerd als het effectief bezitten van een computer, internetverbinding 

of andere ICT in de thuisomgeving (van Dijk, N.N.). Tegelijkertijd geeft van Dijk (2005) aan dat 

digitale uitsluiting op het niveau toegang eveneens gekenmerkt wordt door een gebrek aan 

toegang binnen andere netwerken zoals school of tewerkstellingsplaats.   

 

Een tweede vraag die vooral beleidsmakers zich stellen is in hoeverre toegang nog als een 

bepalende factor voor digitale uitsluiting beschouwd kan worden. De voorbije tien jaar is de 

penetratiegraad van computer en internet in de Vlaamse huishoudens gestegen tot bijna 80% (De 

Marez et al., 2009). Internettoegang via breedband is eveneens zeer verspreid in Vlaanderen. Het 

lijkt dus dat het bezit van computer en internet meer en meer geïntegreerd raakt in het dagelijks 

leven van Vlaamse burgers en er minder nood is aan computer- en internetbezit als parameter 

voor digitale uitsluiting. Verschillende onderzoeken geven echter nieuwe aspecten aan die 

gerelateerd zijn aan de notie van toegang en die een risico op digitale uitsluiting met zich 

meebrengen. 

 

De gebruikservaringen van iemand met een hogesnelheidsverbinding thuis 7 dagen op 7 en 24 op 

24 uur is totaal anders dan de gebruikservaring van iemand met enkel toegang binnen de school- 

of werkcontext (Selwyn, 2004; Verdegem, 2009). Hoe beter de internetverbinding, hoe meer 

mogelijkheden er zijn voor het gebruiken van meer geavanceerde applicaties (Vehovar et al., 2006; 

Helsper, 2008). Breedbandverbindingen maken het gebruik vrijer en aangenamer en bepalen in 

zekere mate de manier waarop het netwerk wordt gebruikt (Robinson et al., 2003, Hanafizadeh et 

al., 2007). Daarnaast is de vrijheid van gebruik in de thuisomgeving anders dan in een 

gecontroleerde omgeving als school, werk of OCR (Helsper, 2008). De plaats van toegang 

beïnvloedt eveneens het leerproces aangaande digitale vaardigheden. Thuistoegang bevordert het 

leerproces op een positieve manier omdat individuen meer de mogelijkheid krijgen om te oefenen 

en operationele vaardigheden te ontwikkelen, in tegenstelling tot diegenen die op school of in een 

OCR het internet moeten gebruiken (Mossberger et al., 2003; van Dijk, 2003; Livingstone & 

Helsper, 2007; Brotcorne, Mertens & Valenduc, 2009; Brandtweiner et al., 2010; van Deursen, 

2010). Een belangrijke drempel voor het verkrijgen van thuistoegang is echter de financiële 

investering die vereist is. Deze is in Vlaanderen momenteel nog steeds te hoog, zeker voor 

kansengroepen (Cuervo & Menendez, 2005; van Dijk, 2005). Bovenstaande geeft aan dat de 

kwaliteit van toegang beschouwd moet worden als een nieuwe indicator. Verschillende parameters 

worden aangebracht in huidig onderzoek: 

 

1) De kwaliteit van de technische uitrusting (Selwyn, 2004; Hargittai, 2007; Helsper, 2008). 

Volgens DiMaggio & Hargittai (2001) spelen het type software en hardware een rol. 

Zillien & Hargittai (2009) werkten een index van vier elementen uit:  
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2) De betaalbaarheid van toegang (Selwyn, 2004; Cuervo & Menendez, 2005; Barzilai-Nahon, 

2006; Verdegem, 2009; Zillien & Hargittai, 2009). Verdegem (2009) brengt de opdeling 

van Thomas & Wyatt (2000) aan: 

 

 

 

3) Het type internettoegang (Robinson et al., 2003; Helsper, 2008, Hanafizadeh et al., 2007). 

Helsper (2008) geeft aan dat de beschikbaarheid van draadloze of mobiele toegang tot 

internet mogelijk een goede indicator is voor de kwaliteit van internettoegang omdat het 

beschikbaar is op verschillende plaatsen en meestal hogesnelheidsverbindingen betreft. 

Mogelijke elementen zijn dus:  

 

 

 

4) De plaats van toegang (Selwyn, 2004; Brotcorne, Mertens & Valenduc, 2009). 

Mogelijke elementen die bevraagd kunnen worden zijn: 

 

 

Beide met als mogelijke antwoordcategorieën: toegang in thuiscontext, toegang op school, 

mobiele toegang via USB-sticks of oplaadkaarten, toegang op werk, toegang bij vrienden 

of familie, toegang in een OCR, toegang elders (Helsper, 2008; van Deursen, 2010).  

 

Heropwaardering van motivaties & attitudes als risicofactoren 

 

Huidig kwantitatief onderzoek besteed weinig aandacht aan de motivaties en attitudes van 

individuen ten aanzien van het al dan niet aanschaffen of gebruik maken van ICT (Frissen, 2000; 

Verdegem, 2009; van Dijk, N.N.). Nochtans blijkt dat wanneer de eerste drempels overwonnen zijn 

(cf. toegang, vaardigheden), motivationele aspecten een sterke invloed hebben op de mate waarin 

en de manier waarop individuen gebruik maken van ICT (Brotcorne & Valenduc, 2008; Donat et 

al., 2009; van Dijk, 2005). Verschillen in attitudes leiden met andere woorden naar verschillen in 

gebruikspatronen (Hargittai, 2007). Een gebrek aan motivatie maakt eveneens dat individuen 
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minder snel geneigd zijn hun digitale vaardigheden te verbeteren (Donat et al., 2009). 

Beleidsmatig wordt er echter makkelijk uitgegaan van de premisse dat een gebrek aan motivatie 

slechts een tijdelijk probleem is dat zich voornamelijk voordoet bij bepaalde groepen zoals ouderen, 

ongeletterde individuen of andere kansengroepen (van Dijk, N.N.). Helsper (2008:15) daarentegen 

stelt dat er een link is tussen niet-gebruik en sociale uitsluiting maar dat de algemene 

problematiek veel complexer is: “digital disengagement is a complex compound problem involving 

cultural, social and attitudinal factors and in some cases informed digital choice”. Onderzoek in 

Nederland bevestigt dit en geeft aan dat er een harde kern van niet-gebruikers bestaat die het 

gebruik van ICT vrijwillig verwerpen en bovendien zeer moeilijk te overhalen zijn (van Deursen & 

Van Dijk, 2009; Verdegem & Verhoest, 2009). Vermoed wordt dat eenzelfde situatie ook van 

toepassing is in Vlaanderen (Mariën et al., 2010). Verdegem (2009) stelt duidelijk dat er binnen 

toekomstig onderzoek meer aandacht moet zijn voor de motivaties en attitudes van individuen om 

geen gebruik te maken van ICT.  

 

Wetenschappelijk onderzoek naar de conceptualisering van motivaties en attitudes ten aanzien 

van ICT blijft tot op heden zeer beperkt. Donat et al. (2009) hebben een theoretisch kader 

uitgewerkt en beschrijven attitudes als een multidimensionele constructie van drie componenten: 

1) een cognitieve component – zijnde de percepties en kennis omtrent een bepaald medium; 2) een 

affectieve component – zijnde de gevoelens ten aanzien van een bepaald medium, hieronder valt 

onder meer knoppenangst; en 3) een gedragsgeoriënteerde component – zijnde reacties ten 

aanzien van een bepaald medium. Donat et al. (2009) spreken aanvullend over latente en 

manifeste drempels. Latente drempels verwijzen naar de gepercipieerde nutteloosheid van het 

internet en het gebrek aan interesse. Manifeste drempels situeren zich op het niveau van gebrek 

aan vaardigheden, bewustzijn en financiële middelen. Helsper (2008) verwijst naar Haddon (2000) 

die de term self-exclusion aanbrengt om te beschrijven welke elementen een rol spelen bij het 

verwerpen van ICT, met name 1) een negatieve attitude ten aanzien van technologie in het 

algemeen; 2) een gepercipieerd gebrek aan vaardigheden; en 3) een gebrek aan gepercipieerd nut 

verbonden met het gebruik. De operationalisering van attitudes naar indicatoren, survey vragen 

en meetschalen of antwoordcategorieën blijkt enorm divers. In een studie van Helsper (2008) 

wordt attitude herleid naar vragen omtrent drie categorieën: 1) algemene attitudes ten aanzien 

van ICT; 2) attitude ten aanzien van regulering (vb. privacysettings op sociale netwerksites; en 3) 

attitudes omtrent de centrale en cruciale rol van ICT. Gesteld wordt dat het nagaan van attituden 

omtrent regulering van digitale content belangrijk is omdat het duidelijk maakt in hoeverre 

individuen zich bewust zijn van de risico’s en opportuniteiten die verbonden zijn met bepaalde ICT. 

Hüsing & Selhofer (2004) stellen dat het bevragen van waardeoordelen over gewenst en 

ongewenst gedrag mogelijk een goede indicator is.  

 

Het meten van attitudes via surveys gebeurt voornamelijk aan de hand van een batterij 

uitspraken waarbij respondenten vervolgens middels een Likert schaal (bijvoorbeeld van 

‘helemaal eens’ tot ‘helemaal oneens’) kunnen aangeven wat hun mening is of welke situatie het 

meest bij hen aansluit. Hargittai (2009) stelt dat er echter voorzichtig moet omgesprongen worden 

met het opmaken van surveys voor het meten van attitudes aangezien zich problemen kunnen 

voordoen met de validiteit van het onderzoek. Een cruciale bekommernis is dat de verschillende 

stellingen effectief meten wat ze beweren te meten. In een batterij uitspraken worden zowel 
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negatief als positief geformuleerde stellingen geïntegreerd. Een voorbeeld van mogelijke 

uitspraken, zoals toegepast in een onderzoek van Donat et al. (2009), zijn:  

 

 

 

Aanvullend maken Donat et al. (2009) eveneens gebruik van semantische differentialen waarbij 

twee uiterste termen tegenover elkaar geplaatst worden en de respondent gevraagd wordt aan te 

duiden welke van de twee termen het meest aanleunen bij zijn gevoel. Enkele differentialen die 

gebruikt werden om de houding ten aanzien van ICT uit te drukken zijn: 

 

 

 

Verschillende onderzoeken geven aan dat attitudes een cruciale rol spelen bij het niet gebruiken 

van ICT of het stopzetten van het ICT-gebruik (Frissen, 2000; Hargittai, 2004; Donat et al., 2009; 

Verdegem, 2009). Het bevragen van redenen voor het niet gebruiken of stopzetten van het gebruik, 

wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid in mogelijke antwoordcategorieën: 

 

 

 

Ten slotte geeft de literatuur aan dat het toepassen van meer kwalitatieve meetmethoden een 

absolute meerwaarde heeft of een meer geschikte meetmethode is voor het bestuderen van 

attitudes. Het aangeven van bijvoorbeeld ‘geen interesse’ als reden, maakt niet duidelijk in 

hoeverre het bewustzijn over de mogelijke meerwaarde voldoende aanwezig is bij de respondent in 

kwestie (Hargittai, 2004). Of zoals Gilbert (2010:1004): “The ‘have nots’ are differentiated, have 

agency, and need to be examined from the perspective of their own ICT frameworks grounded in 

daily experiences”. 
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Gebruikspatronen en -profielen  

 

Het meten van gebruik wordt gekenmerkt door fundamentele verschillen in de theoretische 

kaders aan de basis van de gebruikte meetinstrumenten. Grootschalige (inter)nationale surveys 

die als doel hebben trends en fenomenen in kaart te brengen, zijn in grote mate gebaseerd op 

diffusietheorieën. Diffusiemodellen baseren zich grotendeels op de innovatietheorie van Rogers 

(1995) en focussen voornamelijk op het achterhalen van de verspreiding van specifieke ICT in de 

maatschappij vanuit economisch en technologisch standpunt. Bijgevolg ligt de nadruk op toegang 

(Frissen, 2000). Kleinschalig en eerder kwalitatief gericht onderzoek dat doelt op het achterhalen 

van beweegredenen, oorzaken en verklaringen voor bepaalde fenomenen, zijn eerder opgemaakt 

vanuit het domesticatieperspectief. Hierbij bevindt het zwaartepunt zich op processen van 

betekenisgeving en op de manier waarop en de mate waarin individuen zich het gebruik van ICT 

hebben eigen gemaakt (Frissen, 2004). Silverstone (1992) verwijst hiervoor naar vier fasen: 1) de 

pure aanschaf van iets; 2) de mate van gebruik van het product in de dagelijkse leefwereld; 3) de 

impact van het gebruik van het product op dagelijkse routines; en 4) de communicatie over het 

product naar de buitenwereld toe. Meetmodellen die hierop gebaseerd zijn vertrekken eerder 

vanuit het individu en schenken meer aandacht aan de gebruikscontext.  

 

De voorbije jaren krijgt de opmaak van gebruikersprofielen heel wat aandacht (Selwyn, 2003; van 

Dijk, 2005; Livingstone & Helsper, 2007; Helsper, 2008; Verdegem, 2009; Brotcorne et al., 2010). 

De invulling van profielen, met name wat betreft de elementen die deel uitmaken van het profiel, 

verschilt van onderzoek tot onderzoek. In de eerste plaats zijn er een aantal zeer eenvoudige 

typologieën die gebaseerd zijn op een beperkt aantal aspecten. Bijvoorbeeld de typologie 

ontwikkeld door Selwyn (2003). Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de mate van gebruik 

en met de mate waarin respondenten het internet gebruiken voor informatievergaring en 

communicatieve doeleinden. Hij maakt het onderscheid tussen: 

 

 

 

Livingstone & Helsper (2007) gaan uit van een gelijkaardige opdeling maar voegen de notie van 

attitude toe, in die zin dat per profiel aangegeven wordt of de situatie waarin individuen zich 

bevinden een vrijwillige of niet-vrijwillige situatie behelst. In de eerste plaats maken zij het 

onderscheid tussen niet-gebruikers, occasionele gebruikers en ervaren gebruikers. Vervolgens 

maken zij voor ieder type een verdere onderverdeling. Voor niet-gebruikers werd de volgende 

opdeling ontwikkeld:  

 

 



	   96	  

 

De typologie van niet-gebruikers uitgewerkt door van Dijk (2005) sluit hierbij aan maar voegt de 

redenen van niet-gebruik toe en informatie omtrent het opleidingsniveau. Van Dijk (2005) spreekt 

van drop-outs; net-evaders en echte niet-verbonden gebruikers. Verdegem (2009) werkte eveneens 

een typologie van niet-gebruikers uit op basis van Access – Skills – Attitudes, de zogenaamde 

ASA-profielen. Hij voegt informatie betreffende het vaardigheidsniveau toe. Helsper (2008) en 

Brotcorne et al. (2010) werkten meer doorgedreven profielen uit waarbij in grote mate ook de 

sociale context in rekening wordt gebracht. Helsper (2008) voegt de sociale positie, het 

onderwijsniveau en de gezinssituatie toe als beschrijvende elementen. De focus van het gebruik is 

eveneens uitgebreider dan bij Selwyn (2003). Brotcorne et al. (2010) gaan nog een stap verder en 

voegen geslacht, leeftijd en attitude ten aanzien van ICT toe. Daarnaast brengen zij ook de initiële 

motivatie voor het gebruik, de vaardigheden van de andere gezinsleden, de beschikbaarheid van 

het sociale ondersteuningsnetwerk als de reden voor het aanleren van digitale vaardigheden in 

kaart. Brotcorne et al. (2010) gaan hierbij uit van een drieledige opdeling:  

 

 

 

Wat betreft het in kaart brengen van gebruik worden een aantal (nieuwe) indicatoren naar voor 

geschoven. Een eerste betreft de diversiteit van het gebruik (Hüsing & Selhofer, 2004; Brotcorne 

et al., 2010; Hargittai, 2010). Gesteld wordt dat een hogere diversiteit in het gebruik zich uit in 

een verbetering van de digitale vaardigheden (Hargittai, 2010). De operationalisering van deze 

parameter gebeurt meestal aan de hand van een duale vraagstelling (ja/nee) omtrent welke 

applicaties (tekstverwerking, rekenbladen, fotobewerkingsprogramma’s, etc.) gebruikt worden of 

voor welke doeleinden (informatievergaring, communicatie, financiële transacties, games, etc.) 

bepaalde media gebruikt worden. Hargittai (2007) voegt er een bevraging toe over de aanwezige 

kennis omtrent terminologie voor basis internetgebruik en meer recente webapplicaties: 

 

 

 

Een tweede indicator betreft de ervaring van het gebruik (Hargittai, 2003; Mossberger et al., 2003; 

Warschauer, 2003; van Dijk, 2005; Helsper, 2008; Zillien & Hargittai, 2009; van Deursen, 2010). 

Aangegeven wordt dat de internetervaring – uitgedrukt in aantal jaren – in grote mate de 

diversiteit van het gebruik beïnvloedt. Livingstone & Helsper (2007:686) stellen dat “children and 

young people who have been online for longer, and who use the internet more often, take up more 

online opportunities”. De jaren gebruikservaring beïnvloedt eveneens het vaardigheidsniveau. 

Individuen die meer en langer het internet gebruiken, vergaren automatisch meer kennis over het 

internet, hebben meer mogelijkheden gekregen om via trial-and-error dingen te leren en 

ontwikkelen met name betere formele vaardigheden (Zillien & Hargittai, 2009; van Deursen, 

2010). Een belangrijke kritiek is dat de jaren internetervaring geen juiste weergave of voorspelling 
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zijn van de reële capaciteiten van respondenten of van hun reële vaardigheidsniveau (van Deursen, 

2010). Eenzelfde redering geldt voor de frequentie van het gebruik. Dit beïnvloedt de ontwikkeling 

van vaardigheden, maar geeft tegelijkertijd geen zicht op de ‘kwaliteit’ van deze vaardigheden 

(Mossberger et al., 2003). Een derde indicator, verbonden met de notie van digitale vaardigheden, 

is de autonomie van het gebruik. Dit hangt voor een deel samen met de plaats van toegang en de 

vrijheid van het gebruik (DiMaggio & Hargittai, 2001; Robinson et al., 2003; Brotcorne et al., 

2010). Diegenen met een grotere autonomie, zijnde thuistoegang en een grote gebruiksvrijheid, 

worden verondersteld op een eenvoudigere en makkelijkere manier meer voordeel te halen uit hun 

gebruik. Aanvullend sluit de mate waarin respondenten nood hebben aan 

ondersteuningsnetwerken en de rol die sociale netwerken innemen voor het ontwikkelen van 

digitale vaardigheden hierbij aan. Een vierde indicator betreft de meerwaarde van het gebruik. 

Gesteld wordt dat de mensen pas aangezet worden tot het gebruiken van ICT als het gepaard gaat 

met een effectieve meerwaarde (van Dijk, 2003; Selwyn, 2004; Verdegem & Verhoest, 2009). 

Mogelijk bepalende elementen hierbij zijn: 

 

 

 

Het is evenwel nodig deze aspecten te plaatsen tegenover redenen voor niet-gebruik zoals de 

gepercipieerde moeilijkheid om te (leren) werken met een bepaald medium, de kostprijs, de 

gebruiksvriendelijkheid… (van Dijk, 2005; Moreas, 2007). Pas als de voordelen de nadelen 

overstijgen, zullen individuen overgaan tot het gebruik. Het ontstaan van een meerwaarde 

gebeurt op basis van verschillende contextgebonden karakteristieken (Manueli et al., 2007). 

Hierop wordt dieper ingegaan verder in dit artikel.19 

 

Een belangrijke kritische noot met betrekking tot het in kaart brengen van gebruik, is dat de 

relatie tussen gebruik en sociale uitsluiting onvoldoende belicht wordt. Een groot deel van de 

huidige metingen en onderzoek spitst zich louter toe op het achterhalen van verschillen in gebruik, 

zonder na te gaan in hoeverre deze verschillen in gebruik ook gepaard gaan met mechanismen van 

digitale en sociale uitsluiting (Selwyn, 2004; van Dijk, 2005; Hargittai, 2010). Niet ieder verschil 

in gebruik is noodzakelijk verbonden met digitale uitsluiting en kan eerder een uiting zijn van 

verschillen in attitude en gedrag (Brotcorne et al., 2010). Echter, ieder verschil in gebruik kan 

potentieel wel bijdragen tot sociale ongelijkheden (Hüsing & Selhofer, 2004; Hargittai, 2010).  

 

Toenemende complexiteit: Mediageletterdheid en digitale vaardigheden 

 

Het meten van mediageletterdheid en digitale vaardigheden is een tweede domein waar zich grote 

verschillen voordoen in definitie, operationalisering en methodologie. Of zoals Lankshear & 

Knobel (2008:2) stellen: “The most immediately obvious facts about accounts of digital literacy are 

that there are many of them and that there are significantly different kinds of concepts on offer.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Zie deel rond ‘Aanvullende determinanten: “Sociale context: hoe meten?” 
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Door deze verscheidenheid in definities en concepten is het onduidelijk hoe mediageletterdheid en 

digitale vaardigheden zich verhouden ten opzichte van elkaar. Zitten digitale vaardigheden 

volledig vervat in mediageletterdheid, is er slechts deels aansluiting of staan beide concepten 

volledig los van elkaar? Enerzijds wordt in de literatuur gesteld dat de notie van geletterdheid 

gaat om bepaalde competenties en kennis, terwijl de notie van vaardigheden eerder verwijst naar 

de technische aspecten eigen aan deze competenties en kennis (van Deursen, 2010). Digitale 

vaardigheden kunnen in dit geval beschouwd worden als de vertaling van media-, informatie- of 

digitale geletterdheid naar meer praktisch gerichte en beter meetbare taken (van Deursen, 2010). 

Anderzijds worden in andere onderzoeken een veelheid aan concepten en definities gebruikt die 

allen op één of andere manier verbonden zijn met mediageletterdheid en/of digitale vaardigheden, 

zoals bijvoorbeeld informatievaardigheden, technische competenties, multimediageletterdheid, 

transliteracy of technical proficiency. Dit artikel heeft niet tot doelstelling een nieuwe definitie of 

conceptualisering voor mediageletterdheid of digitale geletterdheid uit te werken, maar focust op 

de verschillende drempels voor het meten van digitale vaardigheden. Het gebrek aan een 

eenduidige definitie en conceptualisering is daar duidelijk één van en heeft als gevolg dat een 

vergelijking tussen datasets over mediageletterdheid en digitale vaardigheden quasi onmogelijk 

wordt. Het opmaken van een overkoepelende definitie van digitale vaardigheden en 

mediageletterdheid impliceert het samenbrengen en terugbrengen van deze verschillende 

conceptualiseringen en invullingen naar één gemeenschappelijke deler.  

 

Een overzicht en korte vergelijking van de verschillende soorten geletterdheden en hun 

conceptualisering geeft aan hoe complex het uitwerken van een eenduidige visie is. Lankshear & 

Knobel (2008) spreken van centrale competenties die het geheel aan basisvaardigheden en 

competenties omvatten, met name: 

 

 

Warschauer (2003) gaat uit van een lijst van verschillende soorten geletterdheid die nodig zijn om 

ten volle gebruik te maken van het internet:  

 

 

 

Het gebruik van het concept informatiegeletterdheid kent een langere onderzoekstraditie vanuit 

de bibliotheekwetenschappen. Het ALA (American Library Association) definieerde in 1989 
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informatiegeletterdheid als: “the ability to recognize when information is needed and the ability to 

locate, evaluate, and use the needed information effectively” en vult dit in als een lineair proces 

bestaande uit zes stappen:   

 

 

 

De uitwerking van SCONUL (Society of College, National and University Libraries, 2006) sluit 

hierbij aan, maar is uitgebreider en verwijst onder meer naar het lokaliseren en verkrijgen, het 

vergelijken en evalueren, het organiseren, toepassen en communiceren; en het samenvatten en 

creëren van content. Anderen die het concept van informatiegeletterdheid uitwerkten zijn 

Boekhorst (2003), Mossberger et al. (2003) en Lankshear & Knobel (2008). Boekhorst (2003) 

brengt drie onderverdelingen aan:  

 

 

 

Lankshear & Knobel (2008) brengen het concept morele en sociale geletterdheid aan dat verwijst 

naar het bewustzijn en het begrijpen van wat moreel aanvaardbaar gedrag is binnen een digitale 

omgeving. Dit omvat onder meer het bewustzijn en kunnen omgaan met privacy issues en de 

creatie van een online identiteit. Als concept sluit dit aan bij de notie van netiquette van 

Warschauer (2003). Lankshear & Knobel (2008) maken bovendien het onderscheid tussen 

informatiegeletterdheid en mediageletterdheid. Volgens hen verwijst het eerste naar de 

competenties nodig om op een proactieve manier informatie te vinden, terwijl mediageletterdheid 

betrekking heeft tot het omgaan met informatie die aan individuen bij wijze van spreken 

opgedrongen wordt. Dit onderscheid uit zich niet in andere conceptualiseringen van 

mediageletterdheid. Potter (2004:58) definieert mediageletterdheid als “the set of perspectives from 

which we expose ourselves to the media and interpret the meaning of the messages we encounter”. 

De focus ligt hierbij op het bezitten van kennis en vaardigheden, voornamelijk gerelateerd tot 

mediaproductie. Jenkins (2009) gebruikt het concept nieuwe mediageletterdheid en beschrijft dit 

als een geheel van culturele competenties en sociale vaardigheden die jonge mensen nodig hebben 

in het nieuwe medialandschap. Hij maakt een opdeling naar: 
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Het kunnen evalueren van informatie maakt volgens een zeker aantal onderzoekers deel uit van 

informatiegeletterdheid dat op zijn beurt deel uitmaakt van de bredere notie van digitale en/of 

mediageletterdheid (ALA, 1989; Steyaert, 2000; Boekhorst, 2003; Hargittai, 2003; van Dijk, 2005; 

SCONUL, 2006; Jenkins, 2009; van Deursen, 2010). De definitie van digitale geletterdheid 

aangebracht door Martin (2006:255) illustreert dit duidelijk:  

 

“Digital literacy is the awareness, attitude and ability of individuals to appropriately use 

digital tools and facilities to identify, access, manage, integrate, evaluate, analyse and 

synthesise digital recources, construct new knowledge, create media expressions, and 

communicate with others, in the context of specific life situations, in order to enable 

constructive social action; and to reflect upon this process.”  

 

Van Deursen (2010) brengt een meer algemene definitie aan en omschrijft geletterdheid als de 

vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Deze definitie is 

echter te algemeen en bovendien zeer waardegeladen. Wat houdt ‘goed kunnen functioneren in de 

maatschappij’ effectief in? Graham & Goodrum (2007:474) vullen geletterdheid in als “the ability 

to understand and make meanings of the universe of symbolic resources to which we have access, 

including access to the technical means to do this”. Het doortrekken van eenzelfde redenering naar 

digitale geletterdheid betekent volgens Lankshear & Knobel (2008:5) dat over digitale 

geletterdheid moet nagedacht worden in termen van “a shorthand for the myriad social practices 

and conceptions of engaging in meaning making mediated by texts that are produced, received, 

distributed, exchanged, etc., via digital codification.”  

 

Een zekere verscheidenheid in definities en concepten doet zich eveneens voor bij digitale 

vaardigheden. Bovendien stemmen de verschillende soorten geletterdheden deels overeen met de 

conceptualisering van bepaalde type vaardigheden. Steyaert (2000), van Dijk (2005) en van 

Deursen (2010) categoriseren digitale vaardigheden als volgt: In de eerste plaats zijn er 

zogenaamde instrumentele vaardigheden (Steyaert, 2000) of operationele vaardigheden (van Dijk, 

2005; van Deursen, 2010) die verwijzen naar de knoppenkennis of de operationele vaardigheden 

die nodig zijn om technologie te kunnen bedienen. Dit sluit aan bij de notie van 

computergeletterdheid aangebracht door Warschauer (2003). Mossberger et al. (2003) gebruiken 

de concepten technische competentie, zijnde de vaardigheden nodig om het internet te bedienen, 

en hardware-related technical proficiency, zijnde de vaardigheden nodig om hardware en software 

te bedienen. Helsper (2008) spreekt van technische vaardigheden. In de tweede plaats wordt het 

begrip structurele vaardigheden naar voor gebracht door Steyaert (2000). Dit gaat om het kunnen 

omgaan met de structuur van een medium en is van toepassing op zowel oude als nieuwe media. 
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Van Dijk (2005) herformuleert dit naar formele vaardigheden. In de derde plaats brengt Steyaert 

(2000:10) het concept strategische vaardigheden aan, zijnde:  

 

“de ingesteldheid tot het pro-actief zoeken naar informatie, het nemen van beslissingen op 

basis van informatie en het scannen van de omgeving op voor iemands werk of persoonlijk 

leven relevante informatie”.  

 

Van Dijk (2005) splitst dit verder op en maakt expliciet het onderscheid tussen 

informatievaardigheden en strategische vaardigheden. Deze laatste omschrijft hij als de 

competenties die nodig zijn om computer en netwerken te gebruiken in het eigen voordeel of ter 

verbetering van de eigen sociale positie. Het concept informatievaardigheden, krijgt net als bij de 

conceptualisering van de verschillende soorten geletterdheden, meer aandacht in onderzoek. 

Volgens van Dijk (2005) omvat het de competenties nodig voor het zoeken, vinden, selecteren, 

evalueren en toepassen van informatie. Van Deursen (2010) past eenzelfde vierledige omschrijving 

toe voor het internet. Aanvullend maakt van Deursen (2010) het onderscheid tussen 

mediumgerelateerde vaardigheden (cf. operationele en formele vaardigheden) en 

inhoudgerelateerde vaardigheden (cf. informatie- en strategische vaardigheden). Ook geeft hij aan 

dat er nood is aan een vijfde categorie, met name computer geremedieerde 

communicatievaardigheden omdat online communicatie een hele reeks vaardigheden vereist die 

niet terug te vinden zijn in één van de vier vorige categorieën (van Deursen & van Dijk, 2009). De 

grootste verschillen doen zich echter voor bij de operationalisering en praktische invulling van 

deze soorten geletterdheden en vaardigheden in bestaande meetsystemen. 

 

Digitale vaardigheden: Pragmatische operationalisering  

 

Op het eerste zicht lijkt er een zekere consensus over de verschillende type vaardigheden die nodig 

zijn om het internet ten volle te kunnen gebruiken. Het grote verschil uit zich echter in de manier 

van operationalisering over verschillende onderzoeken heen. Zowat ieder onderzoek naar digitale 

vaardigheden gaat uit van een andere invulling waarbij er weliswaar sprake is van een zekere 

overlap maar niet van uniformiteit. Dit maakt het vergelijken van data over onderzoeken heen 

onmogelijk. Steyaert (2000), Van Dijk (2005) en van Deursen (2010) baseren zich op EDCL 

(European Computer Driving License) voor de uitwerking van welke specifieke taken 

respondenten moeten kunnen uitvoeren. Een belangrijke kritiek is dat EDCL te fel gebaseerd is 

op Windows software en bijgevolg focust op klassieke applicaties als tekstverwerking, rekenbladen, 

presentaties en gegevensbestanden (Verdegem, 2009). Andere academici – Bouwman & Van der 

Duin, 2007; Bunz, 2009; Hargittai, 2003, 2007, 2008, 2009; Lankshear & Knobel, 2008; Larsson, 

2002; Mossberger et al., 2003; Warschauer, 2003; Zillien & Hargittai, 2009 – brengen naast elkaar 

heen nog een groot deel andere taken aan. De meeste aandacht wordt gegeven aan het kunnen 

gebruiken van de muis of het kunnen openen, gebruiken en bewaren van verschillende formaten 

en documenten (Hargittai, 2008; Larsson, 2002; Mossberger et al., 2003; van Deursen, 2010; 

Warschauer, 2003). Minder bevraagde elementen zijn onder meer het openen van een webadres, 

het aanmaken van bookmarks of het gebruik van Boolean operatoren (Bunz, 2009; Hargittai, 

2003; Larsson, 2002; van Deursen, 2010). Het meetinstrument uitgewerkt door van Deursen 

(2010) is zonder twijfel het meest uitgebreid en omvat taken die aansluiten bij de vier type 

vaardigheden (operationeel, formeel, informatie en strategisch). De huidige invulling van 
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computer geremedieerde communicatievaardigheden focust op het kunnen participeren in online 

netwerken en groepsgesprekken, het kunnen gebruiken van de juiste lengte voor een bericht of het 

kunnen gebruiken van de gepaste afkortingen en emoticons (Bouwman & Van der Duin, 2007; 

Hargittai, 2007; van Deursen, 2010). 

 

Buiten deze klassieke determinanten van digitale vaardigheden, worden bijkomende indicatoren 

aangebracht die zelden geïntegreerd worden in bestaande meetsystemen. Een eerste is 

basisgeletterdheid. Een minimale geletterdheid is een cruciale voorwaarde voor het verdere 

gebruik van ICT (Mossberger et al., 2003; Dekkers & Kegels, 2003; Lankshear & Knobel, 2008). 

Mensen in armoede en kansengroepen, maar ook jongeren kampen met een laag niveau van 

geletterdheid (Mossberger et al., 2003; Dekkers & Kegels, 2003; Brotcorne, Mertens & Valenduc, 

2009). Een tweede indicator zijn cognitieve vaardigheden. Mensen dienen het nodige cognitieve 

vermogen te bezitten dat hen toelaat te kunnen omgaan met de complexiteit van ICT (van Dijk, 

2005; Verdegem, 2009; Brotcorne et al., 2010). Het meten van het cognitieve vermogen gebeurt 

voornamelijk op basis van het opleidingsniveau (Barzilai-Nahon, 2006). Een belangrijk element 

dat momenteel buiten beschouwing gelaten wordt, is het probleemoplossend vermogen van 

individuen (Robinson et al., 2003; van Deursen, 2010). Een derde indicator betreft bewustzijn en 

kennis over beschikbare tools en applicaties (Robinson et al., 2003; Hargittai, 2007; Donat et al., 

2009). Of zoals Katz & Rice (2002:94) stellen: “Good intentions and well-meaning efforts are only 

part of the equation. What we call the ‘other digital divide’ is awareness. Awareness is not simply 

hearing a word or a name. It also means being aware of what the internet can do to serve one’s own 

ends”. 

 

Aanvullende determinanten voor digitale uitsluiting 

 

Belang en invulling van ondersteuningsmechanismen 

 

Ondersteuningsmechanismen of hulpbronnen spelen een belangrijke rol voor de mate waarin en 

de manier waarop individuen zich bepaalde ICT eigen maken. Een groot aantal individuen heeft 

nood aan hulp, maar weet niet altijd waar ze deze kunnen vinden (Hargittai, 2007). Mariën et al. 

(2010) geven aan dat er een sociale netwerk drempel bestaat die er voor zorgt dat kansengroepen 

blijven vastzitten in een homogeen ICT-arm sociaal netwerk en van daaruit ook weinig tot geen 

stimulansen, technische of emotionele ondersteuning krijgen. Gesteld wordt dat een gebrek aan 

hulpbronnen een cruciale oorzaak is van structurele digitale ongelijkheden (DiMaggio & Hargittai, 

2001; van Dijk, 2005; Brotcorne et al., 2010). Individuen die een veelheid aan hulpbronnen hebben 

waarop ze kunnen terugvallen, worden op een meer intense en meer diverse manier gestimuleerd 

tot het aanschaffen en gebruiken van ICT (Haddon, 2004). Referentiepunten of –personen nemen 

een voorbeeldrol in en beïnvloeden het gedrag van mensen in het netwerk (van Dijk, 2003; Donat 

et al., 2009). Moreas (2007) stelt dat als individuen ingebed zijn in een sociale context die positief 

staat tegenover ICT, deze individuen ICT ook makkelijker als een positief iets zullen beschouwen. 

ICT-rijke sociale ondersteuningsnetwerken – familie, vrienden, collega’s, … – maken andere leden 

van het netwerk bewust van het belang en het nut van applicaties en ICT of zijn een belangrijke 

bron voor het aanleren van ICT-vaardigheden (van Dijk, 2005; Brotcorne, Mertens & Valenduc, 

2009). De invloed van het netwerk kan echter ook negatief zijn. Indien er binnen een netwerk een 
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negatieve attitude heerst ten aanzien van ICT, heeft dit een impact op het gebruik en de attitudes 

van de leden van dat netwerk (Helsper, 2008).  

 

Als concept worden ondersteuningsmechanismen of hulpbronnen op verschillende manieren 

ingevuld. Van Dijk et al. (2000) maken een onderscheid tussen drie soorten hulpbronnen: 1) 

cognitieve; 2) materiële; en 3) sociale hulpbronnen en stelt dat het sociaal kapitaal van mensen is 

opgebouwd uit de hulpbronnen waarop ze kunnen terugvallen voor de aanschaf en het gebruik van 

ICT. Hierbij gaat het dan specifiek om: 

 

 

 

Selwyn (2004) baseert zich op het werk van Bourdieu rond sociaal kapitaal en werkt een 

drieledige opdeling uit gedefinieerd in termen van kapitaal: 

  

 

 

Brotcorne et al. (2010) hanteren dezelfde opdeling maar definiëren deze iets ruimer. Economisch 

kapitaal omvat het geheel aan economische middelen, inclusief de materiële ICT-uitrusting, maar 

ook de koopkracht en de plaats die aan ICT wordt toegekend in de thuiscontext. Gilbert (2010) 

brengt het concept technologisch kapitaal aan dat verwijst naar het geheel van effectieve en 

potentiële hulpbronnen verbonden met toegang, gebruik of kennis aangaande ICT. Hoewel de 

invulling verschilt, is elke opdeling en definitie gebaseerd op de notie van sociaal kapitaal van 

Bourdieu (1986:242-252):  

 

“Social capital consists of resources based on group membership, relationships, networks, 

and support. It “constitutes the totality of current and potential resources connected to a 

durable network of more or less institutionalized relations characterized by mutual 

knowing or acknowledgements; in other words, social capital is a resource based on the 

affiliation to a group” . 

 

In het kader van ondersteuningsnetwerken wordt eveneens de notie van warm experts en local 

experts gebruikt (Bakardjieva & Smith, 2001; Haddon, 2004; Selwyn et al., 2005; Stewart, 2007). 

Beide concepten verwijzen naar personen die beschouwd kunnen worden als een informatie- en 

referentiepunt bij wie andere leden van een netwerk terecht kunnen met hun vragen (Haddon, 

2004). Ze spelen een cruciale rol binnen het adoptie- en domesticatieproces in hun netwerk 

(Stewart, 2007). Het begrip proxy user sluit hierbij aan, maar heeft een andere betekenis. Een 

proxy user is iemand die ICT gebruikt in opdracht van en ten behoeve van iemand anders 

(Helsper, 2008). Belangrijk risico is dat de aanwezigheid van één of meerdere proxy gebruikers 
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kan leiden naar bewuste en selectieve incompetentie. Dit houdt in dat individuen mogelijk weinig 

inspanning zullen leveren om zelf hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en/of ICT te 

gebruiken omwille van het feit dat zij een digitaal vaardig iemand hebben in hun onmiddellijke 

omgeving die alle ICT-gerelateerde zaken voor hen uitvoert (Verdegem, 2009). 

 

Er worden verschillende indicatoren aangebracht die gebruikt kunnen worden om de 

ondersteuningsmechanismen van individuen in kaart te brengen. Een eerste is de eigenheid van 

het netwerk van individuen in termen van homogeniteit/heterogeniteit. Hoe groter het aantal 

netwerken waartoe men behoort, hoe meer kans op stimulansen er zijn om ICT te gebruiken (van 

Dijk et al., 2000; DiMaggio & Hargittai, 2001). Dit kan geoperationaliseerd worden aan de hand 

van het bevragen van de deelname in het aantal netwerken (vb. participatie in arbeid, educatie, 

vrije tijd, cultuur,… (DiMaggio & Hargittai, 2001; Hargittai, 2003; van Dijk et al., 2000). Het 

bevragen van het aantal netwerken op zich is echter onvoldoende. Een tweede indicator is de 

houding en interesse ten aanzien van ICT binnen deze netwerken. Zillien & Hargittai (2009) 

gebruiken hiervoor de notie computer interested setting. Verdegem (2009) verwijst naar het 

bestaan van een technologische cultuur. Mogelijke parameters die aangebracht worden, zijn: 

 

 

 

Respondenten moeten zich eveneens bewust zijn bij wie of waar ze terecht kunnen voor welke type 

vragen of ondersteuning aangaande ICT. Bewustzijn omtrent de aanwezigheid van warm experts 

dient dus ook te worden bevraagd (Hargittai, 2007). Voor het in kaart brengen van de autonomie 

van het gebruik, is het eveneens interessant na te gaan in hoeverre respondenten nood hebben 

aan of een beroep moeten doen op ondersteuning. Of omgekeerd, zelf een rol spelen als warm 

expert of referentiepunt voor anderen (Verdegem, 2009; van Deursen, 2010). Daar hieromtrent 

weinig of geen data beschikbaar zijn, kan het leerrijk zijn eveneens te vragen naar het type 

ondersteuning dat nodig is. 

 

Leerproces digitale vaardigheden 

 

Het leerproces verbonden met het aanleren en verbeteren van digitale vaardigheden wordt zelden 

uitgebreid bevraagd in grootschalige surveys. Nochtans geeft recent onderzoek aan dat het 

leerproces een belangrijke rol speelt bij het tegengaan van digitale uitsluiting (van Dijk, 2005; 

Hargittai, 2008; Newholm et al., 2008; Donat et al., 2009; Heeley & Damodaran, 2009; Jenkins, 

2009; van Deursen & van Dijk, 2009; Brotcorne et al., 2010; van Deursen, 2010). Nu worden 

digitale vaardigheden voor een groot deel aangeleerd op een autodidactische manier, via 

handboeken of via het sociale netwerk (van Dijk, 2003; van Deursen & van Dijk, 2009). Het zijn 

voornamelijk operationele en formele vaardigheden die op deze manier ontwikkeld worden (van 

Deursen, 2010). Informatie- en strategische vaardigheden worden makkelijker aangeleerd via 
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formele opleidingen (van Deursen, 2010). In het onderwijs ligt de focus echter te sterk op het 

aanleren van operationele vaardigheden en applicaties als tekstverwerking en rekenbladen, 

terwijl het ontwikkelen van informatie- en digitale vaardigheden onderbelicht blijft. Informatie- 

en strategische vaardigheden vragen om het ontwikkelen van een zekere attitude, met name het 

kritisch zijn ten aanzien van media-inhouden, maar ook om het proactief en rationeel gebruiken 

van het internet ter verbetering van de eigen sociale positie. Attitudeveranderingen vinden zelden 

plaats via informeel leren en vereisen aldus een educatieve tussenkomst (Mariën et al., 2010; van 

Deursen, 2010). De betekenis van opleidingen mag bijgevolg niet onderschat worden, want, zo 

stellen Donat et al. (2009:51) “education has the power to reshape attitudes in general and therefore 

also towards ICTs.” Het onderwijs dient wel te blijven investeren in de ontwikkeling van 

operationele en formele vaardigheden want informeel leren garandeert niet dat individuen leren 

werken met een veelheid aan applicaties (van Deursen, 2010). Gesteld wordt dat het deelnemen in 

computerlessen of informeel leren via trial-and-error onvoldoende is voor het uitbouwen van een 

adequaat vaardigheidsniveau. Brotcorne et al. (2010) geven aan dat er drie manieren zijn om 

digitale vaardigheden aan te leren:  

 

 

 

Laagopgeleiden en kansengroepen krijgen echter minder opportuniteiten tot bijscholing in hun 

werkcontext. Ze participeren bovendien minder in training in het algemeen omwille van slechte 

schoolervaringen in het verleden, een gebrek aan zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld (Mariën & 

Van Audenhove, 2010). Kansengroepen worden meer en beter bereikt via kleinschalige bottom-up 

initiatieven die werken rond sociale en digitale inclusie. Deze initiatieven hebben een 

pedagogische aanpak ontwikkeld die de leerdrempels van kansengroepen in grote mate 

neutraliseren door: 

 

 

 

Het is daarom zeker waardevol om de tweede categorie verder op te splitsen naar:  

 

  

De vraag luidt dan op welke manier het leerproces eigen aan digitale vaardigheden gemeten moet 

worden. De plaats waar en de manier waarop vaardigheden het liefst worden aangeleerd zijn 

cruciaal (van Dijk, 2003; Heeley & Damodaran, 2009; Verdegem, 2009; van Deursen, 2010):  
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Een ander element dat hierbij aansluit is wat door Jenkins (2009) play genoemd wordt, met name 

het vermogen van individuen om op een experimentele en probleemoplossende manier om te gaan 

met ICT. Dit vanuit de redenering dat informeel leren, leren via trial-and-error, in grote mate 

steunt op het vermogen van individuen om probleemoplossend te werken. Een laatste aspect dat 

bevraagd kan worden, zijn de redenen waarom er geen participatie is in ICT-opleidingen en -

training (Mariën et al., 2010; van Deursen, 2010). Mogelijke antwoordcategorieën zijn:  

 

 

 

Sociale context: Hoe meten? 

 

Barzilai-Nahon (2006:270) stelt het volgende: “context should be one of the most important 

frameworks conceptualizing the digital divide”. De sociale context bepaalt in grote mate hoe 

mensen met ICT omgaan in hun dagelijkse realiteit. Word je in je werksituatie geconfronteerd met 

een bepaald gebruik van ICT en krijg je daarbij de nodige opleiding en ondersteuning? Brengt het 

gebruik van een bepaalde applicatie (Vb. Railtime – een applicatie van de Belgische spoorwegen 

die treinvertragingen in reële tijd aangeeft) een directe meerwaarde met zich mee of integendeel, 

maakt de sociale context dit gebruik overbodig (Vb. iemand die nooit met de trein reist)? Hoewel er 

een groot aantal onderzoeken zijn die het belang van de sociale context benadrukken voor de 

adoptie en het gebruik van ICT, zijn er weinig tot geen definities of conceptualisering van de 

sociale context voorhanden (Silverstone & Haddon, 1996; Wellman & Haythornthwaite, 2002; 

Selwyn et al., 2005; Crang et al., 2006; van Dijk, 2006; Verdegem, 2009; Gilbert 2010). Een eerste 

mogelijke invulling is deze van Brotcorne et al. (2010) waarbij de term territoire d’usages gebruikt 

wordt. Zij stellen dat het volstaat om het geheel aan verschillende activiteiten die het gebruik 

kenmerken te mappen door deze te situeren in tijd en ruimte en deze te positioneren binnen de 

sociale omgeving van respondenten, zijnde de thuisomgeving, op school, op het werk of elders. 

Hierbij rekening houdend met het feit dat verschillende individuen ICT op verschillende manieren 

gebruiken, op verschillende locaties en tijdstippen en met verschillende frequenties, 

verwachtingen en bedoelingen, en dit binnen een verscheidenheid aan sociale contexten 

(Brotcorne et al., 2010). Een overzicht van verschillende invullingen voor de sociale context wordt 

gegeven door Bouwman & Van der Duin (2007). Zij verwijzen naar het onderscheid dat McCreadie 

and Rice (1999) maken tussen context en situation. Het eerste verwijst naar het bredere geheel in 

dewelke gebruikers handelen. Het tweede refereert naar de specifieke omstandigheden vanuit 

dewelke een behoefte naar informatie ontstaat. Daarnaast brengen Bouwman & Van der Duin 

(2007) de opdeling van Pedersen & Ling (2002) aan. Hierbij wordt uitgegaan van proxies, 

gebaseerd op karakteristieken betreffende mobiliteit, tewerkstelling, vrijetijdsbesteding en 
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specifieke socio-demografische eigenschappen, voor het maken en beschrijven van verschillen 

tussen de verschillende contexten van eindgebruikers. Volgens Bouwman & Van der Duin (2007) 

verwijst context echter niet alleen naar de dagelijkse context van individuen waar ICT wordt 

gebruikt maar ook naar de bredere sociale context waarin individuen bewegen.   

 

Een eerste element dat daarom in kaart moet gebracht worden is de sociale context op micro 

niveau, met name op het niveau van het individu en zijn directe leefwereld. De redenen hiervoor 

zijn divers. In de eerste plaats omdat het gebruik van ICT niet los van bestaande activiteiten en 

gedrag beschouwd kan worden (Wellman & Haythornthwaite, 2002; Hargittai, 2004; Jin & 

Cheong, 2008; Zillien & Hargittai, 2009). Onderzoek van Selwyn et al. (2005) geeft aan dat het 

internetgebruik van individuen bijna altijd verbonden is met de activiteiten die mensen reeds 

uitoefenden voor de start van hun internetgebruik. Het internet laat enkel toe dat mensen zich 

meer of op een andere manier engageren in hun dagelijkse activiteiten. Bij het verkrijgen van een 

duidelijk zicht op (niet)-gebruik moeten aldus de sociale en persoonlijke omstandigheden van 

individuen, offline gedrag inbegrepen, in rekening gebracht worden (Selwyn et al., 2005). Een 

tweede reden is dat de netwerken, sociale relaties en gemeenschappen waarin individuen vervat 

zitten, een grote invloed hebben op de manier waarop ICT worden gedomesticeerd, gevormd en 

gebruikt (Frissen, 2000). Individuen en hun ICT-gebruik staan niet los van de sociale, plaats- en 

tijdsgebonden dynamiek van de thuis-, werk- of schoolomgeving (Crang et al., 2006). Het 

beschouwen van de context laat toe om een verband te leggen tussen het sociaal kapitaal aanwezig 

op individueel niveau en het sociaal kapitaal aanwezig op het niveau van de verschillende 

gemeenschappen waartoe het individu behoort (Gilbert, 2010). Een derde reden is dat culturele 

factoren en de sociale context mee aan de basis liggen van de geïnformeerde keuze op basis 

waarvan individuen beslissen geen gebruik te maken van ICT (Helsper, 2008). Een vierde reden is 

dat de sociale context het dynamische karakter van ICT gebruik in kaart brengt. Hierdoor wordt 

duidelijk hoe het gebruik van ICT individuen beïnvloedt en vice versa (Crang et al., 2006). Het 

gebruik van ICT wordt gevormd door de manier waarop individuen er betekenis aan toe kennen. 

ICT en het gebruik ervan zijn geen statische elementen die puur technologie gedreven zijn (Lee, 

2008).  

 

Een tweede element dat verder moet onderzocht worden, is de sociale context op macro niveau. In 

de eerste plaats omdat netwerken en ICT geen neutrale technologieën zijn maar gevormd worden 

door de politieke, culturele en sociale omgeving in dewelke ze zijn ontstaan (Barzilai-Nahon, 2006). 

In de tweede plaats omdat de sociale context op macro niveau aangeeft in hoeverre plaats, tijd, 

ruimte en schaal verbonden met ICT in relatie staan tot mechanismen van digitale uitsluiting. 

Het laat bovendien toe om duidelijkheid te scheppen over de oorzaken van digitale uitsluiting, met 

name dat digitale ongelijkheden niet het resultaat zijn van voor de hand liggende sociale factoren, 

maar wel tot stand komen vanuit de dagelijkse ervaringen van individuen. Hierbij spelen 

machtsconstellaties op verschillende niveaus een belangrijke rol. Gilbert (2010:1006) verduidelijkt 

met een voorbeeld:  

 

“Instead of documenting geographic variations in ICT access and use, we can ask 

questions such as how do local labor markets, the quality of schools, or the availability of 

public services such as libraries explain variations in access and use of ICT”.  
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Met andere woorden, ook de relaties tussen elementen onderling moeten van naderbij beschouwd 

worden (Barzilai-Nahon, 2006). Aanvullend heeft het in kaart brengen van de geografische context 

een meerwaarde omdat het aangeeft op welke manier ICT in bepaalde plaatsen is ingebed. Een 

belangrijke denkpiste hier is dat de geografische context voornamelijk een impact heeft op de 

beschikbaarheid van ICT, maar evenzeer op de sociale en culturele attitudes die lokaal aanwezig 

zijn. Er zijn reeds een aantal indicaties dat digitale uitsluiting zich anders manifesteert in een 

rurale dan in een urbane context. Maar welke elementen moeten er dan concreet in kaart gebracht 

worden? Haythornthwaite (2001) stelt dat een beeld moet gevormd worden van de manier waarop 

ICT in relatie staat tot het leven van individuen. Hierbij moeten de volgende zaken zeker in kaart 

gebracht worden: 

 

 

 

Er is echter weinig tot geen literatuur te vinden die specifiek ingaat op het in kaart brengen en 

integreren van de sociale context in bestaande meetsystemen voor digitale uitsluiting. Wel komen 

doorheen andere studies de volgende aspecten naar voor als determinerend element voor 

domesticatie en gebruik: 

 

 

 

Ieder van de hierboven aangebrachte aspecten blijven nog zeer algemeen. Huidige onderzoeken 

geven niet aan op welke manier deze aspecten concreter en op een meetbare manier ingevuld 

kunnen worden. Een belangrijke conclusie is dat er bijkomend onderzoek nodig is, theoretisch en 

empirisch, waarin deze bepalende aspecten verder gedefinieerd worden in termen van indicatoren 

en meetbare parameters.  

 

SCV-survey : aanzetten tot verbetering 

 

Klassieke determinanten: toegang, attitude, gebruik en vaardigheden 

 

Wat betreft toegang (cf. bezit van ICT) wordt in de SCV-surveys uitgegaan van een ja/nee 

vraagstelling. Ook het jaar van aanschaf en het aantal toestellen wordt bevraagd, net als het type 
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internetaansluiting waarover mensen beschikken. Het verleggen van de nadruk naar het 

bevragen van de kwaliteit van toegang is hier prioritair. Daarom is het aangewezen de volgende 

items zeker te (her)bevragen: 

 

 

 

Gezien de hoge prijzen van internetverbindingen in Vlaanderen en de mogelijk negatieve impact 

hiervan op de aanschaf van internet, is het herintegreren van vragen omtrent de betaalbaarheid 

zeker aangewezen. Dit kan in navolging van de SCV-surveys van 2005 en 2007 opnieuw bevraagd 

worden door middel van een aantal attitude-gerichte vragen (Vb. de computer, de modem en ander 

materiaal om op het internet te gaan, is te duur; de telefoonkosten of de kosten van het 

internetabonnement zijn te hoog). Daarnaast is het nodig de focus op mensen zonder toegang te 

vergroten en de redenen na te gaan waarom individuen thuis geen computer of internetverbinding 

hebben. Dit kan door middel van de volgende vraagstelling (cf. Internet):  

 

 

 

Met betrekking tot attitude focust de SCV-survey in eerste instantie (2001 & 2003) op het 

bevragen van redenen van niet-gebruik, eventuele incentives voor een mogelijke aanschaf in de 

toekomst en de houding ten aanzien van drempels en opportuniteiten van computer en het 

internet. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Likert schaal van 5 antwoordmogelijkheden (cf. 

helemaal eens tot helemaal oneens) en een batterij negatief en positief geformuleerde uitspraken. 

De SCV-survey van 2007 is meer uitgebreid: Verschillende vragen zijn toegespitst op attitudes 

aangaande het gebruik van online data door derden. Tegelijk worden attitudes over internet en 

nieuwe technologieën in het algemeen gemeten. In 2009 en 2010 werd het meten van attitudes 

niet langer opgenomen. Gezien het belang van attitudes ter verklaring van het (niet)-gebruik van 

ICT, is het aangewezen het meten van attitudes te herintegreren. Hierbij kan nagedacht worden 

over de mogelijke integratie van (een deel van) de 37 stellingen die opgemaakt en gevalideerd 
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werden in het onderzoek van Verdegem (2009). Let wel, de bevraging van attitudes moet focussen 

op gebruik én op niet-gebruik.  

 

Wat betreft gebruik worden de voor de hand liggende indicatoren bevraagd, met name de 

frequentie en het type toepassingen dat gebruikt worden (cf. enkel in 2001 & 2003 voor computer; 

2001 tem 2010 voor internet). Aanvullend wordt het gebruik van bepaalde toestellen bevraagd. 

(Vb. Radio, televisie, ‘toestel met internet’, spelconsole…) Daarnaast is de SCV-survey in grote 

mate toegespitst op e-government. Zo wordt het gebruik van online websites van overheden, het 

gebruik van internet voor overheidsdiensten en de manier om contact op te nemen met de 

overheid bevraagd in 2007 en 2009. Een eerste aandachtspunt is de opmaak van meer 

gedetailleerde gebruikersprofielen. Momenteel gebeurt de data-analyse van de SCV-survey in 

grote mate vanuit de meest voor de hand liggende socio-demografische karakteristieken (cf. 

leeftijd, gender, inkomen, nationaliteit, onderwijsniveau, arbeidssituatie, gezinssituatie,…) Het is 

zeker aangewezen om dit uit te breiden met het bevragen van de initiële motivatie van het gebruik 

en de vaardigheden van de andere gezinsleden. In de tweede plaats moet aandacht besteed 

worden aan het in kaart brengen van de sociale context. Hoewel meer onderzoek nodig is naar 

mogelijke meetmethoden, indicatoren en vraagstellingen, is het bevragen van de meerwaarde van 

het gebruik en meer concreet de redenen voor het gebruik een mogelijke aanzet: 

 

 

 

Mogelijk zijn hier minder of andere antwoordcategorieën nodig, maar zoals reeds aangegeven, 

meer onderzoek is nodig. In de derde plaats is het bevragen van de autonomie van het gebruik 

prioritair. Concreet kan dit door de volgende vraagstelling: 

 

 

  

De bevraging van vaardigheden en mediageletterdheid blijft in de SCV-survey zeer beperkt. In 

2001 en 2003 werd gevraagd naar het (her)kennen van verschillende ICT. De focus lag hierbij op 

de technologie op zich en niet op het type formaten of applicaties. In de surveys van 2007 en 2010 

werd gevraagd naar een oplijsting van computer- en internetactiviteiten, gecombineerd met een 

dichotome antwoordschaal ja/nee:  
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De survey van 2010 bevat een aantal vragen over de activiteiten uitgevoerd op digitale televisie of 

met de mobiele telefoon. Maar, zoals reeds aangegeven in het begin van dit artikel, geven de 

resultaten van dit type vragen meer informatie over de diversiteit van het gebruik dan over het 

effectieve vaardigheidsniveau. Het bepalen van het reële vaardigheidsniveau kan best via 

performantietesten waarbij respondenten effectief een aantal taken moeten uitvoeren op een 

computer en het internet. Hoewel een survey niet de ideale methode is om digitale vaardigheden 

te bevragen, is het zelf inschatten van het eigen vaardigheidsniveau een mogelijke manier om 

bepaalde trends te identificeren op voorwaarde dat bij de analyse en de rapportering rekening 

gehouden wordt met de nadelen van een dergelijke methode. In het geval van de SCV-survey is 

het cruciaal om de inhoudelijke focus van de bevraging uit te breiden. Waar de SCV-survey nu 

voornamelijk focust op operationele vaardigheden, moeten ook formele, informatie en strategische 

vaardigheden worden bevraagd. De beste manier om dit te verwezenlijken is middels een kritische 

analyse, uitbreiding en verbetering van het reeds gevalideerde meetinstrument van van Deursen 

(2010). Andere aanzetten tot verbetering, situeren zich op het niveau van het bewustzijn van de 

mogelijke meerwaarde van internet of de kennis aangaande specifieke termen en applicaties. Een 

mogelijke vraagstelling is:  

 

 

 

Het is wel nodig de voorstellen voor het meten van de klassieke determinanten op een kritische 

manier te benaderen. De aangebrachte stellingen zijn opgemaakt op basis van wat door 

verschillende onderzoeken als cruciaal naar voor werd gebracht. Ze werden echter nog niet getest, 

noch gevalideerd in effectief onderzoek. Ook mogen de aangebrachte antwoordcategorieën niet 

beschouwd worden als definitief. Meer onderzoek is nodig om relevante indicatoren en aspecten te 

identificeren. 

 

Aanvullende determinanten: ondersteuning, leerproces en context 

 

In de SCV-surveys van de voorbije jaren werd weinig aandacht besteed aan de relatie tussen 

sociale netwerken en ICT en de mogelijk stimulerende rol van sociale netwerken voor de adoptie 

en domesticatie van ICT. In 2001 en 2003 werden respondenten meer algemeen bevraagd over 

hun sterke en zwakke sociale banden. Vanaf 2007 werd het aantal vragen hierover 
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teruggeschroefd en werd enkel het aantal ontmoetingen met vrienden en familie in de 

thuisomgeving, de participatie en tijdsbesteding in vrijwilligerswerk en het lidmaatschap in 

verenigingen bevraagd. In 2005 en 2007 werd wel een aantal stellingen omtrent de attitude en het 

gebruik van ICT in netwerken van respondenten geïntegreerd: 

 

 

 

De bevraging blijft echter te beperkt. Een eerste prioriteit is het nagaan van de heterogeniteit van 

sociale netwerken waartoe respondenten behoren door het bevragen van de participatie in 

verschillende type netwerken: school, opleiding, werk, verenigingsleven, cultuur, sport… Een 

tweede aspect betreft het ICT-gerelateerde karakter van ieder van deze netwerken, met name het 

ICT-bezit, -attitude en -gebruik in deze netwerken en de aanwezigheid van hulpbronnen 

(economisch, sociaal, technologisch, cultureel kapitaal) in deze netwerken. Een derde en laatste 

aspect betreft ondersteuning an sich. Concreet betekent dit dat respondenten ook bevraagd 

moeten worden over de mate waarin ze ondersteuning nodig hebben, welk type ondersteuning er 

nodig is en de mate waarin hun sociale netwerken hen de nodige ondersteuning geven.  

 

Wat betreft het leerproces, besteed de SCV-survey slechts beperkt aandacht aan de rol van 

computer- en internetopleidingen. Het opleidingsniveau van de respondent en zijn directe sociale 

contacten – partner en ouders – wordt wel consequent bevraagd vanaf 2001. Vanaf 2007 wordt ook 

gevraagd naar het aantal jaren opleiding dat iemand heeft genoten, samen met de leeftijd bij het 

behalen van het hoogste diploma. In 2001 en 2003 werden eveneens een aantal vragen gesteld 

rond de participatie in bijkomende opleidingen, de tijd die hiervoor werd uitgetrokken en vanuit 

wiens initiatief de deelname werd opgestart. De houding ten aanzien van bijkomende vorming 

werd bevraagd in 2001, 2003 en 2007, samen met de redenen voor eventuele vorming en de 

redenen voor niet-participatie. Het is zeker aangewezen deze vraagstelling opnieuw te integreren. 

Het willen deelnemen in een computeropleiding werd in 2001 en 2003 bevraagd middels een ja/nee 

vraagstelling. Aansluitend werd eveneens gepeild naar de redenen voor een eventuele 

computeropleiding. Voor het eventueel volgen van een internetopleiding werd dit niet bevraagd. 

Aanzetten ter uitbreiding zijn zeker mogelijk. In de eerste plaats is het zeker waardevol om 

respondenten te bevragen over de plaats en de manier waarop ze het liefst leren werken met de 

computer en het internet. Ook het probleemoplossend vermogen van respondenten is van belang. 

Concreet zou een dergelijke bevraging kunnen op de volgende manier:  
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Tot slot zijn er drie belangrijke opmerkingen. In de eerste plaats zijn de hierboven aangebrachte 

voorstellen ter verbetering van de SCV-survey niet exhaustief en zijn er nog een aantal andere 

zaken die eveneens geïntegreerd moeten worden om digitale uitsluiting volledig in kaart te 

brengen. In de tweede plaats zijn de aangebrachte vragen en bijhorende antwoordcategorieën 

louter richtinggevend en werden ze niet gevalideerd in bestaand onderzoek. Vooraleer ze 

geïntegreerd kunnen worden in een bestaande survey is een testfase onvermijdelijk. In de derde 

plaats wordt in de analyse van de SCV-survey minder prominent ingegaan op het in kaart 

brengen van de sociale context. Dit omdat er momenteel nog onvoldoende kennis is omtrent 

mogelijke indicatoren en de operationalisering hiervan in een meetsysteem. Vanuit de 

theoretische beschouwing werden een aantal zaken als cruciaal geïdentificeerd (Vb. de potentiële 

meerwaarde van het gebruik, de betekenis en plaats dat aan ICT wordt toegekend in de dagelijkse 

realiteit, het doel van het gebruik of de noden en behoeften die aan de basis liggen van het 

gebruik). Hetzelfde geldt voor aspecten als de levensstijl van een individu of de levensfase waarin 

een individu zich bevindt. Concrete survey-vragen en antwoordcategorieën ontbreken echter. Er is 

met andere woorden bijkomend onderzoek nodig over de manier waarop de sociale context 

geïntegreerd kan worden in meetsystemen. 

 

Besluit 

 

Digitale uitsluiting is een zeer complex gegeven dat de klassieke drempels – cf. toegang, motivatie, 

gebruik en vaardigheden – overstijgt en gekenmerkt wordt door een aantal bijkomende factoren 

zoals het ondersteuningsnetwerk, het leerproces en de sociale context. Huidige meetsystemen zijn 

niet in lijn met de toegenomen complexiteit van digitale uitsluiting en worden, naargelang het 

type onderzoek, gekenmerkt door een zeker aantal inhoudelijke en methodologische beperkingen. 

Enerzijds zijn er grootschalige (inter)nationale surveys die voornamelijk doelen op het 

categoriseren van landen of regio’s ten opzichte van elkaar; of op het in kaart brengen van 

bepaalde trends en fenomenen aangaande het bezit of gebruik van ICT. Deze surveys hebben 

vooral te lijden aan een gebrek aan theoretische onderbouwing, een gebrek aan uniformiteit in de 

conceptualisering en operationalisering en een te beperkte en eenzijdige operationalisering zoals 

bv. het geval is voor gebruik en vaardigheden. Ze zijn meestal te fel gefocust op technologie as 

such en schenken minder aandacht aan de sociale context. Anderzijds is er een enorme 

hoeveelheid kleinschalig en vaak meer kwalitatief gericht onderzoek dat focust op het aanbrengen 

van meer diepgaande informatie en eerder op zoek gaat naar verklaringen en processen van 

betekenisgeving. Dit type onderzoek is vaak te specifiek qua invulling en beschouwt zelden 

digitale uitsluiting in zijn volledige complexiteit. Op dit vlak ontbreekt longitudinaal en 

grootschalig verklaringsgericht onderzoek. De voorbije jaren zijn er vanuit onderzoek weinig acties 

ondernomen om de bestaande meetsystemen te verbeteren en een meer genuanceerd en 

gecontextualiseerd theoretisch kader voor het meten van digitale uitsluiting uit te werken. Zowel 

bij kwalitatief als meer kwantitatief gericht onderzoek is er nochtans ruimte voor inhoudelijke en 

theoretische verbetering.  

 

Dit artikel geeft in de eerste plaats aan dat ook op het niveau van de klassieke drempels – toegang, 

motivatie, gebruik en vaardigheden – een herbeschouwing nodig is. Internettoegang wordt niet 

langer gekenmerkt door bezit as such maar door de kwaliteit van toegang, met name of mensen 
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hun manier van toegang als voldoende aangenaam en vrij ervaren en dit op een manier dat hen 

toelaat om op het internet te doen wat ze willen. Dit houdt in dat de belangrijkste en het aantal 

plaatsen van toegang, de betaalbaarheid van deze toegang, het type internetverbinding en het 

comfort eigen aan de plaats van toegang bepalend is. Motivationele aspecten krijgen in huidig 

onderzoek onvoldoende aandacht en een heropwaardering en herintegratie van deze aspecten in 

meetinstrumenten is zeker op zijn plaats omdat attitudes een cruciale rol spelen bij het niet-

gebruiken van ICT of het stopzetten van het gebruik. Gebruik dient te worden geplaatst in zijn 

context en metingen dienen voorbij te gaan aan het louter registreren van frequenties en 

aantallen. Hier zijn onder meer de diversiteit, de ervaring en de autonomie van het gebruik 

bepalende factoren. Vaardigheden vragen zowel om een inhoudelijke als een methodologische 

herziening. Ze moeten bevraagd worden in hun volledige complexiteit en de focus moet liggen op 

het in kaart brengen van mediageletterdheid en de verschillende soorten digitale vaardigheden (cf. 

operationeel, formeel, informatie, strategisch, communicatie). Om dit te realiseren is eerst 

bijkomend onderzoek nodig naar de relatie tussen mediageletterdheid, de competenties nodig om 

te kunnen omgaan met niet-digitale media en de invulling van digitale vaardigheden. Op het 

niveau van methodologie is er een spanningveld tussen wat de beste manier is om vaardigheden te 

meten en het realiseren van representatieve metingen op grote schaal. De operationalisering die 

gehanteerd wordt in surveys (cf. op basis van het aantal taken, zelfinschatting, ja/nee 

vraagstellingen) leidt naar een vertekend en vaak te positief beeld. De ideale meetmethoden zijn 

performantietesten en observaties zoals uitgewerkt door bv. van Deursen, maar beide zijn zeer 

dure en arbeidsintensieve methoden die onmogelijk te realiseren zijn op grote schaal met een 

representatieve steekproef. Representatieve metingen van vaardigheden worden dus alsnog best 

gerealiseerd via een survey. Er zijn echter twee aandachtspunten: Er moet verder nagedacht 

worden over andere manieren om digitale vaardigheden te meten via een survey waarmee huidige 

tekortkomingen weggewerkt worden. Daarnaast is een meer genuanceerde rapportering van de 

resultaten van surveys op zijn plaats. Het doortrekken in de rapportering van het bevragen van 

aantal taken of zelfrapportering van vaardigheden naar een zeker niveau van digitale 

vaardigheden is te kort door de bocht. 

 

In de tweede plaats maakt dit artikel duidelijk dat het sociale ondersteuningsnetwerk, het 

leerproces eigen aan digitale vaardigheden en de sociale context bepalende factoren zijn van 

digitale uitsluiting en daarom ook in kaart gebracht moeten worden: Wat betreft het sociale 

ondersteuningsnetwerk moet er rekening gehouden worden met twee niveaus. Eerst en vooral op 

het niveau van het individu: In hoeverre heeft het individu ondersteuning nodig bij het gebruik 

van ICT? Dit sluit aan bij de idee van autonomie van het gebruik: In welke mate is een individu in 

staat om zelfstandig om te gaan met ICT? Ten tweede op het niveau van het 

ondersteuningsnetwerk zelf: Hoe divers zijn de netwerken waarvan een individu deel uitmaakt en 

hoe staat ieder van deze netwerken tegenover ICT? Dit sluit aan bij de vraag welke hulpbronnen 

(cf. economisch, sociaal, technisch en cultureel) in netwerken aanwezig zijn en in welke mate leden 

van netwerken bereid zijn om deze hulpbronnen te delen met anderen. Voor het bevragen van het 

leerproces zijn volgende aspecten cruciaal: Op welke verschillende plaatsen en manieren krijgen 

individuen de mogelijkheid (of net niet) om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen? In welke 

mate zijn individuen in staat om hun vaardigheden op een autodidactische manier te verbeteren? 

Bij individuen met een gebrek aan vaardigheden, is het cruciaal te weten wat hun deelname in 

onderwijs en training belemmert. Het in kaart brengen van de sociale context is belangrijk op 
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twee niveaus. Eerst en vooral wat betreft gebruik, ten tweede met betrekking tot digitale 

uitsluiting zelf. Er moet nagedacht worden over de invulling van meer gedetailleerde 

gebruikersprofielen omdat dit toelaat de ervaringen van individuen met ICT beter te kaderen en 

duidelijk te maken in hoeverre er effectief sprake is van digitale uitsluiting. Niet-gebruik staat 

niet noodzakelijk gelijk met sociale uitsluiting. Een individu kan niet de nood voelen ICT te 

gebruiken, dit niet-gebruik evenmin aanvoelen als een gemis, en zonder probleem in staat zijn ten 

volle te participeren in de maatschappij. Anderen kunnen door hun gemis aan toegang en 

vaardigheden geconfronteerd worden met mechanismen van uitsluiting. Achterhalen bij welke 

individuen of groepen dit het geval is, kan enkel door de sociale context mee in beschouwing te 

nemen. Het uitwerken van gedetailleerde gebruikersprofielen kan hiervoor een hulpmiddel zijn. 

Belangrijk is daarom om naast de klassieke socio-demografische karakteristieken (cf. leeftijd, 

geslacht, inkomen, gezinssituatie, opleidingsniveau…) eveneens aspecten als de ICT-attitude en -

gebruik in het gezin, de initiële motivatie van het gebruik of de meerwaarde van het gebruik te 

bevragen. Hoewel het belang van de sociale context in een groot aantal onderzoeken erkend wordt, 

zijn er weinig concrete voorbeelden voorhanden van hoe dit geïntegreerd moet worden in een 

meetinstrument. Er is bijgevolg meer onderzoek nodig naar mogelijke indicatoren en bepalende 

factoren.  

 

Bovenstaande argumenten geven duidelijk het complexe karakter van digitale uitsluiting aan. 

Een belangrijke implicatie, in het bijzonder voor de Studiedienst van de Vlaamse Regering, is dat 

digitale uitsluiting eigenlijk te complex is en te veel dimensies omvat om te bevragen in een 

bestaande vragenlijst zoals de SCV-survey die zelf reeds uit meer dan 200 vragen bestaat. De 

SCV-survey is waardevol voor wat hij beoogt te meten, met name sociaal culturele verschuivingen, 

maar is minder geschikt voor het in kaart brengen van digitale uitsluiting. Een integratie in de 

SCV-survey vereist een te groot aantal compromissen en concessies in termen van aantal vragen 

dat kan geïntegreerd worden. Het complexe karakter van digitale uitsluiting kan onmogelijk 

gemeten worden aan de hand van een batterij van 20 tot 30 vragen, maar vraagt eerder – zoals 

het geval is voor de SCV-survey zelf – om een vragenlijst van om en bij de 200 vragen. Het 

ontwikkelen van een langetermijnsvisie en een adequaat digitaal inclusie beleid in Vlaanderen 

vereist gedetailleerd en longitudinaal onderzoek naar digitale uitsluiting. Er is nood aan een 

survey waarbij niet alleen gekeken wordt naar de mate waarin mensen toegang hebben tot ICT en 

over de nodige motivaties en vaardigheden bezitten, maar ook gekeken wordt naar wat mensen 

doen met ICT, hoe deze aspecten beïnvloedt worden door de sociale context en of er al dan niet 

sprake is van mechanismen van uitsluiting. Dit artikel pleit daarom voor een zelfstandige survey, 

toegespitst op ICT en digitale uitsluiting, in plaats van een beperkte integratie van ICT-

gerelateerde vragen in de bestaande SCV-survey. De vraag is dan in hoeverre de Studiedienst van 

de Vlaamse Regering bevoegd is of de financiële middelen heeft om een aparte survey te 

realiseren? En indien niet, welke Vlaamse beleidsinstanties bereid zijn een dergelijk initiatief op 

te starten? 
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2.2.4 Inhoudelijke	  contextualisering	  
 

Het tweede artikel focust duidelijk op de identificatie van determinanten van digitale uitsluiting en hoe 

deze verder moeten worden geconcretiseerd. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

verschillende determinanten die in het artikel werden geïdentificeerd. Ook de nieuwe inzichten met 

betrekking tot mogelijke alternatieve concepten worden in de tabel vermeld.  

 

Bijdrage artikel 2 – Mediageletterdheid en digitale vaardigheden:  

naar een multidimensioneel model van digitale exclusie 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Mediageletterdheid 

⋅ Digitale geletterdheid 

⋅ Mediageletterdheid versus digitale vaardigheden: geen eenduidige visie, overlap 

tussen verschillende types geletterdheid en types digitale vaardigheden 

⋅ Digitale uitsluiting als een dynamisch fenomeen 

Determinanten van digitale uitsluiting:  

⋅ Kwaliteit van toegang: kwaliteit van de technische uitrusting, betaalbaarheid, type 

internetverbinding, plaats van toegang 

⋅ Motivatie: attitude tegenover digitale media, gepercipieerd nut van digitale media, 

gepercipieerd gebrek aan vaardigheden, redenen voor niet-gebruik 

⋅ Niet-digitale vaardigheden: basisgeletterdheid, cognitieve vaardigheden, bewustzijn 

over de meerwaarde van digitale media 

⋅ Digitale vaardigheden: chaotische conceptualisering van digitale vaardigheden 

⋅ Ondersteuningsnetwerken: participatie in levensdomeinen, ICT-attitude in netwerken, 

ICT-gebruik in netwerken, ICT-bezit in netwerken, aanwezigheid hulpbronnen in 

netwerken, bewustzijn van hulpbronnen 

⋅ Leerproces digitale vaardigheden: type opleiding, plaats leerproces, pedagogische 

aanpak leerproces, redenen voor non-participatie 

⋅ Sociale context: meerwaarde van gebruik, gebruik in functie van dagelijkse praktijken, 

dynamieken op micro- en macroniveau 

Gebruik is geen determinant 

⋅ Gebruikersprofielen om gebruik in kaart te brengen: diversiteit van gebruik, frequentie 

van gebruik, opleidingsniveau, digitale vaardigheden, sociale positie, motivatie voor 

gebruik, nood aan en beschikbaarheid van ondersteuningsnetwerk, autonomie van 

het gebruik, meerwaarde van gebruik 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusie beleid:  

⋅ Meetsinstrument in lijn met complexiteit en multidimensioneel karakter van digitale 

uitsluiting 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Betaalbaarheid van internet is problematisch 

SCV-survey is niet geschikt om digitale uitsluiting te meten	  
Participatief en 

actiegericht 

proces 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar werk- en beleidsveld door de resultaten publiek te presenteren. 

 



	   121	  

De meerwaarde van het tweede artikel situeert zich vooral op het niveau van de identificatie van 

determinanten van digitale uitsluiting. Het artikel vormt een waardevolle aanvulling op de oefeningen 

die in het eerste artikel werden uitgevoerd. In het tweede artikel worden in totaal zeven determinanten 

geïdentificeerd: kwaliteit van toegang, motivatie, niet-digitale vaardigheden, digitale vaardigheden, 

ondersteuningsnetwerken, leerproces van digitale vaardigheden en sociale context. Deze zeven 

determinanten werden ook verder ontleed op basis van concrete karakteristieken. Zo wordt toegang 

breder ingevuld dan het pure bezit van digitale media. Ook de ondersteuningsnetwerken en het 

leerproces van digitale vaardigheden werden concreet gemaakt. Met betrekking tot de 

ondersteuningsnetwerken werd bovendien de link gelegd met de verschillende soorten kapitaal van 

Bourdieu (1986). Deze indeling van Bourdieu maakt de categorisering van de verschillende types 

hulpbronnen mogelijk en creëert zo meer duidelijkheid over de invloed van deze hulpbronnen op het 

mediagebruik.  

 

De sociale context wordt voor het eerst naar voren gebracht als een determinant om de achterliggende 

sociale en culturele karakteristieken beter te kaderen. Hierbij wordt ook voor het eerst de link gelegd 

met dynamieken op micro- en macroniveau. Tegelijk blijft het moeilijk om de sociale context te 

operationaliseren volgens concrete kenmerken. Hoe kunnen de dagelijkse routines en praktijken, de 

levensstijl, de mogelijke meerwaarde van digitale media, de beleidscontext, de geografische context en 

het regulerende kader worden vertaald in concrete karakteristieken?  

 

Voor de digitale vaardigheden, bevestigt het tweede artikel de chaotische conceptualisering en invulling 

van de verschillende type vaardigheden en geletterdheden. Het grote gebrek aan uniformiteit en 

eenduidigheid blijft groot. Het doctoraat hanteert daarom de opdeling in vijf soorten digitale 

vaardigheden, uitgewerkt door Deursen in zijn doctoraatsonderzoek van 2010. Het framework van van 

Deursen werd reeds geoperationaliseerd en wordt gebruikt voor niveaumetingen in Nederland. De 

opdeling van Jenkins (2009) betekent ook een belangrijke meerwaarde voor het doctoraat. Jenkins 

gaat uit van mediumoverschrijdende vaardigheden zoals een probleemoplossend vermogen en begrip 

voor andere visies en invalshoeken. Dit type vaardigheden moet zeker in aanmerking worden genomen 

bij de uitwerking van het vernieuwde conceptuele kader voor digitale uitsluiting.  

 

Met betrekking tot het gebruik, wordt opnieuw bevestigd dat dit geen determinant is van digitale 

uitsluiting. Gebruik moet altijd in relatie tot sociale uitsluiting worden gezien. Wat dit juist inhoudt blijft 

echter onduidelijk. Het eerste en het tweede artikel benadrukken allebei de relatie tussen digitale en 

sociale uitsluiting, maar gaan hier niet dieper op in. Het tweede artikel wijst wel op de potentiële 

meerwaarde van gebruikersprofielen om het gebruik van digitale media op een gecontextualiseerde 

manier te benaderen. Het identificeert een hele reeks indicatoren waarmee rekening moet worden 

gehouden: diversiteit van gebruik, frequentie van gebruik, opleidingsniveau, digitale vaardigheden, 

sociale positie, motivatie voor gebruik, nood aan en beschikbaarheid van een ondersteuningsnetwerk, 

autonomie van het gebruik en meerwaarde van gebruik. Nieuw is de focus op de autonomie van 

gebruik. Er wordt gesteld dat de nood aan ondersteuningsnetwerken afhankelijk is van de mate waarin 

mensen autonoom kunnen gebruikmaken van digitale media.  

 

Een andere meerwaarde van het tweede artikel is de aandacht voor het dynamische karakter van 

digitale uitsluiting. Mechanismen van uitsluiting zijn inherent aan de snelle evolutie van digitale media. 
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Dit betekent dat de determinanten en de oorzaak-gevolgrelaties van digitale uitsluiting op regelmatige 

tijdstippen moeten worden herbekeken.  

2.2.5 Inhoudelijke	  aanvullingen	  	  
 

Het tweede artikel maakte geen deel uit van een groter onderzoeksproject maar gaf wel aanleiding tot 

een verdere uitbreiding en verdieping in twee nieuwe projecten, met name het MIDIS-project20 en het 

Maks vzw-project.21 Het MIDIS-project staat voor Meetinstrument voor Digitale Inclusie in Steden en 

werd in 2012 uitgevoerd in opdracht van Digipolis en de Stad Gent. Het omvat onder meer de 

conceptualisering, de effectieve realisatie en een pretest van een meetinstrument voor digitale incusie 

in een stedelijke context. Dit kwam tot stand door een samenwerking tussen iMinds-SMIT, iMinds-

MICT (Onderzoeksgroep voor Media & ICT aan de UGent), Indigov en Digipolis Gent. Het project 

omvatte vier onderzoeksluiken:  

 

⋅ Luik 1: een theoretische herziening van de determinanten die digitale uit- en insluiting 

bepalen; 

⋅ Luik 2: een casestudy van het e-inclusiebeleid in de Stad Gent; 

⋅ Luik 3: de ontwikkeling en de validering van een meetinstrument voor digitale inclusie in 

de steden; 

⋅ Luik 4: de formulering van beleidsaanbevelingen om de aanpak van digitale inclusie in de 

Stad Gent te verbeteren. 

 

De doctoranda stond in voor de realisatie van onderzoeksluiken 1, 2 en 4 en de redactie van de twee 

bijhorende rapporten, onder supervisie van prof. dr. Leo Van Audenhove, promotor van het 

doctoraatsonderzoek. Het eerste luik van het MIDIS-project bouwt verder op de resultaten van het IST-

rapport en het M&M-project. Het eerste luik omvat een verdere verdieping van (1) de verschillende 

risicofactoren en de nieuwe determinanten die digitale in- en uitsluiting bepalen; (2) hoe deze de 

voorbije tien jaar geëvolueerd zijn en welke bijkomende aspecten toegang, motivatie, gebruik en 

vaardigheden bepalen; en (3) de potentiële meerwaarde van gebruikersprofielen en welke bijkomende 

factoren moeten worden opgenomen om een gecontextualiseerde visie te krijgen op de risicogroepen 

van digitale uitsluiting. Ook wordt dieper ingegaan op de niet-deelname van kwetsbare groepen aan 

kwantitatief onderzoek en op mogelijke methoden om hun deelname te bevorderen. De resultaten uit 

het tweede en vierde onderzoeksluik van het MIDIS-project werden opgenomen in Deel II over digitale 

inclusie. 

 

Het Maks vzw-project kadert in een van de drie speerpuntprojecten van Mediawijs.be, het Vlaams 

Kenniscentrum voor Mediawijsheid, met name Speerpuntproject 1 – Toolkit Mediawijsheid: 

Methodieken en goede praktijken. Het Maks vzw-project brengt het mediagebruik van jongeren die in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Mariën,	  I.	  &	  Van	  Audenhove,	  L.	  (2012a).	  Meetbaarheid	  van	  digitale	  inclusie	  in	  steden.	  Onderzoeksrapport	  in	  
opdracht	  van	  Digipolis	  en	  Stad	  Gent,	  zie	  bijlage	  nr.	  3	  –	  Rapport	  MIDIS	  project.	  Mariën,	  I.	  &	  Van	  Audenhove,	  L.	  
(2012b).	  Digitale	  inclusie	  en	  beleid	  in	  Gent.	  Onderzoeksrapport	  in	  opdracht	  van	  Digipolis	  en	  Stad	  Gent,	  zie	  
bijlage	  nr.	  3	  –	  Rapport	  MIDIS	  project.	   	  
21 Schurmans,	  D.	  &	  Mariën,	  I.	  (2013).	  Naar	  gebruikersprofielen	  van	  kwetsbare	  jongeren:	  Over	  digitale	  media,	  
sociale	  context	  en	  digitale	  ongelijkheden.	  Onderzoeksrapport	  in	  opdracht	  van	  Mediawijs.be,	  het	  Vlaams	  
Kenniscentrum	  voor	  Mediawijsheid,	  Speerpuntproject	  I	  Toolkit	  Mediawijsheid:	  Methodieken	  en	  goede	  
praktijken,	  in	  samenwerking	  met	  Maks	  vzw.	  Brussel:	  Mediawijs.be.	  Zie	  ook	  bijlage	  nr.	  6	  –	  Rapport	  Maks	  vzw	  
project. 
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maatschappelijk kwetsbare situaties leven (JMKS), in kaart. De nadruk ligt hierbij op de uitwerking van 

mediaprofielen van JMKS op basis van hun mediagebruik, hun sociaaleconomische situatie en 

bijkomende contextuele factoren zoals gezinscultuur en attitude tegenover digitale media. De profielen 

werden gebaseerd op de resultaten van een drop-off vragenlijst en op de inzichten uit kwalitatieve 

focusgroep- en diepte-interviews.22 Om de jongeren te bereiken en actief te laten deelnemen aan het 

onderzoek werd samengewerkt met drie Brusselse e-inclusieactoren, namelijk Maks vzw, Kurasaw 

Tewerkstelling en Jeugdhuis Alhambra. Het onderzoek omvat in totaal vier focusgroepen, drie diepte-

interviews met individuele deelnemers (n=31) en drie diepte-interviews met begeleiders (n=3). Het 

Maks vzw-project werd voornamelijk uitgevoerd door Dana Schurmans, eveneens doctoraatsstudente 

bij iMinds-SMIT. De doctoranda superviseerde op haar beurt het verloop van het project en werkte mee 

aan de drop-off vragenlijst, de topiclijsten en de redactie van het eindrapport.  

 

De drie inhoudelijke aanvullingen bij het tweede artikel geven enkele inzichten weer uit het eerste luik 

van het MIDIS-project en uit de profileringsoefening van het Maks vzw-project. Deze drie inhoudelijke 

aanvullingen werden in het doctoraat opgenomen omdat verschillende onderzoeksvragen met 

betrekking tot digitale uitsluiting, ook na het tweede artikel, nog onbeantwoord blijven. Het tweede 

artikel gaat sterk in op de identificatie van de determinanten van digitale uitsluiting, maar geeft geen 

alternatief voor het concept de digitale kloof. Het tweede artikel brengt ook geen uitsluitsel over de 

huidige risicogroepen van digitale uitsluiting. In het artikel wordt ook gesteld dat er onvoldoende werk 

wordt gemaakt van de recrutering van sociaal kwetsbare personen in kwantitatief onderzoek naar 

digitale uitsluiting. Tegelijk benadrukt het artikel wel de link tussen digitale en sociale uitsluiting. 

Kwetsbare personen moeten inherent deel uitmaken van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken 

naar digitale uitsluiting. De drie inhoudelijke aanvullingen gaan daarom respectievelijk in op (1) de 

kenmerken van sociale uitsluiting; (2) het betrekken van kwetsbare groepen in onderzoek; en (3) de 

alternatieve identificatie van risicogroepen op basis van gebruikersprofielen.  

 

De volgende tabel geeft een kort overzicht van de meerwaarde van de eerste inhoudelijke aanvulling, 

per onderdeel van het doctoraatsonderzoek:  

 

Bijdrage inhoudelijke aanvulling 1 – Kenmerken van sociale uitsluiting 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Conceptuele evolutie:  

⋅ Sociale uitsluiting 

⋅ Kwetsbare groepen / personen 

Determinanten van sociale uitsluiting: 

⋅ Inkomen, opleidingsniveau, arbeidsstatus, gezondheid, discriminatie, 

behuizing, geografische context 

⋅ Participatie in formele en informele netwerken 

⋅ Agency versus structuur 

DEEL II – Digitale Inclusie Niet van toepassing	  
	  e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht 

proces 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Zie	  bijlage	  nr.	  11	  –	  Vragenlijst	  en	  topiclijst	  Maks-‐vzw-‐project.	  	  
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De belangrijkste bijdrage van de eerste inhoudelijke aanvulling – Kenmerken van sociale uitsluiting – is 

de nadruk op agency als determinant van sociale uitsluiting. Sociale uitsluiting is een vicieuze cirkel 

waarin de verschillende oorzaken elkaar negatief beïnvloeden en versterken. Dit leidt tot een 

achtergestelde sociale positie die niet vanuit de eigen kracht kan worden overbrugd. Dit impliceert dat 

personen met weinig agency (cf. zeggingskracht en -macht over het eigen leven) er niet in slagen om 

structurele drempels te overwinnen en op die manier in een uitzichtloze situatie belanden die niet kan 

worden verbeterd zonder tussenkomst van anderen. De link tussen digitale en sociale uitsluiting 

impliceert dat deze reflecties in aanmerking moeten worden genomen bij het bestuderen van digitale 

uitsluiting. Als digitale uitsluiting verwijst naar een achtergestelde positie in de maatschappij, moet 

worden nagegaan welke mensen over voldoende agency beschikken om deze achtergestelde positie 

op eigen kracht te overbruggen. En omgekeerd, voor welke mensen interventies vanuit de overheid 

absoluut noodzakelijk zijn om de mechanismen van uitsluiting weg te werken.  

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de bijdrage van de tweede inhoudelijke aanvulling, per 

onderdeel van het doctoraatsonderzoek:  

 

Bijdrage inhoudelijke aanvulling 2 – Het betrekken van kwetsbare groepen in onderzoek 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Niet van toepassing 

DEEL II – Digitale Inclusie 

e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht 

proces 

Diversiteit in stemmen / informatie – aanpak om kwetsbare groepen te betrekken:  

⋅ Klankbordgroep: toegankelijkheid van inhouden (vragenlijsten, rapporten…) 

⋅ Betrekken van intermediairen (informeel, comprehensive) 

⋅ Opbouwen van een vertrouwensrelatie  

⋅ Terugkoppeling en kennisdeling na het onderzoek 

⋅ Budget en tijd 

 

De meerwaarde van de tweede inhoudelijke aanvulling – Het betrekken van kwetsbare groepen in 

onderzoek – situeert zich op methodologisch vlak. In deze aanvulling wordt nagegaan op welke manier 

kwetsbare personen beter kunnen worden betrokken bij kwantitatief onderzoek. Hieruit kunnen 

meerdere lessen worden getrokken om kwetsbare personen in participatief en actiegericht onderzoek 

te betrekken. De structurele participatie van kwetsbare personen wordt vooral benaderd vanuit het 

onderzoek naar sociale uitsluiting. Digitale uitsluiting vraagt een gelijkaardige benadering. Onderzoek 

naar digitale uitsluiting moet zorgen voor de structurele participatie van kwetsbare groepen. Hierbij 

moet worden ingezet op de volgende aspecten:  

 

⋅ intermediairen betrekken om de toegang tot en de participatie van kwetsbare personen te 

vergroten. 

⋅ een toegankelijke vragenlijst uitwerken door deze te laten reviseren door een klankbordgroep 

van kwetsbare personen.  

⋅  waarheidsgetrouwe data verkrijgen door een wederzijdse vertrouwensrelatie op te bouwen 

waarin respect, openheid, ethiek en reciprociteit centraal staan.  

⋅ een natraject uitwerken waarin de onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier worden 

teruggekoppeld naar de intermediairen en de kwetsbare deelnemers zelf.  

 



	   125	  

Tegelijk toont de inhoudelijke bijdrage de limieten van participatieve onderzoekstrajecten met 

kwetsbare personen aan. Bepaalde methodologische literatuur stelt dat participatie pas kwaliteits- en 

succesvol is als de respondenten worden betrokken bij de analyse en interpretatie van de verzamelde 

data. Het doctoraatsonderzoek volgt deze interpretatie niet. De analyse en interpretatie van data 

vereist een bepaalde voorkennis van de achterliggende problematiek om dynamieken in de data 

correct te kunnen benoemen. Deze voorkennis wordt ontwikkeld door theoretische en empirische 

onderzoeken te realiseren. Respondenten hebben deze voorkennis niet en kunnen daarom nooit 

bepaalde dynamieken in de data ontdekken of benoemen.  

 

De volgende tabel geeft een overzicht van de bijdrage van de derde inhoudelijke aanvulling, per 

onderdeel van het doctoraatsonderzoek:  

 

Bijdrage inhoudelijke aanvulling 3 – Naar een alternatieve identificatie van risicogroepen 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Risicogroepen van digitale uitsluiting:  

⋅ Gebruikersprofielen van jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare 

situaties 

⋅ Gebruikersprofielen gericht op kwetsbare en kansrijke personen 

DEEL II – Digitale Inclusie Niet van toepassing 

e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht 

proces 

 

De derde inhoudelijke aanvulling – Naar een alternatieve identificatie van risicogroepen? – benadrukt 

nogmaals de voordelen van gebruikersprofielen om gebruikerspraktijken op een gecontextualiseerde 

manier te benaderen. In het eerste en het tweede artikel werden verschillende manieren beschreven 

om gebruikersprofielen op te stellen waarbij indicatoren met betrekking tot de sociale context werden 

geïntegreerd. Telkens werd hierbij de relatie tussen sociale en digitale uitsluiting benadrukt. Er werden 

echter geen profileringsoefeningen besproken waarbij rekening werd gehouden met indicatoren van 

sociale en van digitale uitsluiting.  

 

Deze derde inhoudelijke bijdrage gaat daarom een stap verder en voert twee profileringsoefeningen 

aan waarbij voor het eerst expliciet de link wordt gelegd met digitale en sociale uitsluiting. Digitale en 

sociale uitsluiting zijn met elkaar verweven. De opmaak van risicoprofielen moet rekening houden met 

risicofactoren van digitale en sociale uitsluiting. Beide profileringsoefeningen focussen echter louter op 

kwetsbare groepen. Digitale uitsluiting komt ook voor bij kansrijke groepen. Een profileringsoefening 

om de risicogroepen van digitale uitsluiting te bepalen moet breder worden opgevat. Dit betekent dat 

de indicatoren aan de basis van de profielen geënt moeten zijn op de sociale, digitale en contextuele 

situatie van in- en uitgesloten individuen. Bijkomende reflecties, of een nieuwe profileringsoefening die 

rekening houdt met kansrijke en kansarme groepen, moeten dus nog worden uitgewerkt.  

 

2.2.5.1 Aanvulling	  1	  –	  Kenmerken	  van	  sociale	  uitsluiting	  

 

In het eerste en tweede artikel werd telkens de link tussen digitale en sociale uitsluiting benadrukt. In 

geen van beide artikels werd echter dieper ingegaan op wat dit nu concreet betekent. Digitale uitsluiting 

werd in het eerste en tweede artikel ontleed op basis van een groot aantal determinanten. Om de link 
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tussen digitale en sociale uitsluiting te achterhalen, is een gelijkaardige oefening voor sociale uitsluiting 

nodig. Op die manier kan vervolgens worden nagegaan of de determinanten van digitale en sociale 

uitsluiting overeenstemmen. Of waar en waarom ze mogelijk verschillen. In het MIDIS-project werd 

daarom beknopt ingegaan op de conceptuele betekenis van sociale uitsluiting en op de determinanten 

van sociale uitsluiting. De resultaten van deze denkoefening zijn integraal opgenomen in de volgende 

sectie:  

 

Digitale uitsluiting komt zeer concreet neer op het ervaren van sociale uitsluiting als gevolg van 

de integratie van ICT in de maatschappij (Mariën et al., 2010). Om goed te begrijpen wat digitale 

uitsluiting inhoudt, is inzicht in de notie van sociale uitsluiting onontbeerlijk. Een belangrijk 

maar complex gegeven is het onderscheid tussen hoe sociale uitsluiting ontstaat en op welke 

verschillende vlakken sociale uitsluiting zich manifesteert. In de literatuur wordt de vraag naar 

de oorzaken van sociale uitsluiting voornamelijk herleid tot kritische en conflicterende 

bedenkingen over structuur en agency. Enerzijds wordt sociale uitsluiting toegeschreven aan 

fouten gemaakt door het individu. Onvoldoende agency – niet deelnemen aan een opleiding, 

verkeerde prioritisering bij aankopen en betalingen, een bepaalde job weigeren… – is in deze visie 

de directe oorzaak van sociale uitsluiting. Jehoel-Gijsbers & Vrooman (2007) onderschrijven deze 

visie deels en stellen dat uitgesloten individuen voor een deel verantwoordelijk zijn voor hun eigen 

sociale uitsluiting. Anderzijds wordt sociale uitsluiting gezien als een structurele problematiek 

waarbij organisatorische en institutionele aspecten de oorzaken zijn van het ontstaan en het 

behoud van mechanismen van sociale uitsluiting. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop 

huidige onderwijssystemen ongewild sociale ongelijkheden reproduceren door bijvoorbeeld 

jongeren uit de lagere sociale klasse meer en makkelijker te laten instromen in beroepsopleidingen 

dan jongeren uit de hogere sociale klasse (Bianchi et al., 2006; Witte & Mannon, 2010). In deze 

visie wordt sociale uitsluiting niet gezien als een problematiek veroorzaakt door het individu zelf, 

maar wel als een gevolg van de structuur waarin het individu zich bevindt en beweegt.  

 

Sociale uitsluiting wordt omschreven als een multidimensioneel fenomeen (Jehoel-Gijsbers & 

Vrooman, 2007). Een inhoudelijke verkenning van de karakteristieken van sociale uitsluiting 

bevestigt dit en wijst erop dat sociale uitsluiting in de eerste plaats wordt gekenmerkt door een 

laag gezinsinkomen, een laag opleidingsniveau of een laag arbeidsstatus (Witte & Mannon, 2010). 

Jehoel-Gijsbers & Vrooman (2007) verwijzen bijkomend naar gezondheidsproblemen en 

gebrekkige taalbeheersing. Helsper (2008) vult verder aan met karakteristieken als discriminatie, 

een gebrek aan vaardigheden, slechte behuizing of het opgroeien in een achterstandswijk waar 

drugsproblemen en criminaliteit courante problematieken zijn. Zowel Jehoel-Gijsbers & Vrooman 

(2007) als van Dijk (2003) onderschrijven een gebrek aan participatie in formele en informele 

sociale netwerken (cf. vrije tijd, cultuur, politiek…) als bijkomend kenmerk. Belangrijk is dat 

sociale uitsluiting net ontstaat omdat verschillende karakteristieken samengaan:  

 

“Social exclusion is the outcome of people or communities suffering from a range of 

problems such as unemployment, low incomes, poor housing, crime, poor health and 

disability and family breakdown. In combination, these problems can result in 

cycles of poverty, spanning generations and geographical regions.” (Notley & Foth, 

2008:11) 



	   127	  

 

De complexiteit wordt verder verhoogd doordat sociale uitsluiting wordt gekenmerkt door een 

vicieuze cirkel waarbij de verschillende oorzaken en gevolgen van sociale uitsluiting elkaar 

negatief beïnvloeden en versterken: 

 

“Exclusion breeds exclusion and can have costly follow-on effects. Unemployment 

can lead households into persistent income poverty, thereby causing further distress 

for entire families and endangering the educational opportunities and life chances 

of children in unemployed households.” (Bianchi et al., 2006:23) 

 

Net het vicieuze en multidimensionele karakter maakt het moeilijk, zo niet onhaalbaar om sociale 

uitsluiting op een individuele manier te overbruggen. Sociale uitsluiting vormt op die manier een 

structurele problematiek die wordt veroorzaakt op individueel en institutioneel niveau waarbij op 

ieder van deze niveaus interventie van de overheid vereist is om mechanismen van sociale 

uitsluiting weg te werken.  

2.2.5.2 Aanvulling	  2	  –	  Het	  betrekken	  van	  kwetsbare	  groepen	  in	  onderzoek	  	  

 
De term kwetsbare groepen verwijst in dit doctoraatsonderzoek naar individuen die zich, ongeacht de 

oorzaak of reden, in een situatie van sociale ongelijkheid bevinden. Dit sluit aan bij de visie van 

Liamputtong (2007), die kwetsbare personen definieert als (1) personen met een verminderde 

autonomie ervaren door fysieke, psychologische of statusgebonden factoren; en (2) personen die door 

de omstandigheden waarin ze zich bevinden, niet in de mogelijkheid zijn om hun onafhankelijkheid en 

agency te vrijwaren. In verschillende onderzoeken wordt een meer concrete categorisering gemaakt 

van diegenen die het meest risico lopen op sociale uitsluiting: ouderen, mensen met een fysieke of 

mentale beperking, laaggeschoolden, mensen die zich in een illegale situatie bevinden (cf. 

druggebruikers, uitgeprocedeerde asielzoekers…), chronisch zieken, mensen met een laag of geen 

inkomen, etnische minderheden, eenoudergezinnen of mensen die in onderontwikkelde rurale 

gebieden wonen (Hüsing, 2006; Liamputtong, 2007, van Dijk, 2003; Warren, 2007). Een belangrijke 

kritische opmerking is dat deze groepen niet homogeen zijn en dat sociale uitsluiting het meest 

voorkomt bij individuen die met meerdere aspecten tegelijkertijd worden geconfronteerd.  

 

Onderzoek in het Verenigd Koninkrijk wijst uit dat bijvoorbeeld daklozen vaak een of meerdere van de 

volgende karakteristieken vertonen: een chaotische levensstijl, drugs- of alcoholmisbruik, taalbarrières 

en problemen met behuizing (Communities and Local Government, 2008a). Bij kwetsbare of 

gemarginaliseerde jongeren gaat het eerder om een combinatie van karakteristieken als antisociaal 

gedrag, een ongestructureerde levensstijl, onvoldoende scholing, problemen met behuizing maar ook 

drugs- of alchoholmisbruik en mogelijk crimineel gedrag (Communities and Local Government, 2008a). 

Haché en Cullen (2010) bevestigen de heterogeniteit van kwetsbare groepen zoals risicojongeren en 

maken een onderscheid tussen bv. gemarginaliseerde jongeren, jeugddelinquenten, langdurig 

werkloze jongeren, NEET’s (cf. not in education, employment or training). Ze verwijzen ook naar de 

verschillende aspecten die jongeren in deze kwetsbare positie plaatsen, zoals het feit dat ze vroegtijdig 

de school verlaten, deel uitmaken van een disfunctioneel gezin of kampen met een drugs- of 

alcoholverslaving. Liamputtong (2007) stelt dat net deze kwetsbare groepen zeer moeilijk te bereiken 

zijn en quasi onzichtbaar zijn in onze maatschappij.  
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Het is belangrijk om kwetsbare groepen te betrekken in onderzoek naar digitale uitsluiting om een zo 

volledig en juist mogelijk beeld te geven van de onderliggende problematiek. Helaas blijkt uit het artikel 

– Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale exclusie 

– dat kwetsbare groepen onvoldoende vertegenwoordigd zijn in traditionele statistieken over media- en 

ICT-gebruik. In het MIDIS-project werd daarom nagegaan wat de beperkte deelname van kwetsbare 

groepen in kwantitatief onderzoek veroorzaakt en welke aanpak nodig is om deze groepen te 

betrekken. De resultaten van deze oefening uit het MIDIS-rapport worden integraal weergegeven in de 

volgende sectie. Deze bijdrage is relatief lang in vergelijking met de andere inhoudelijke aanvullingen, 

maar dit werd bewust gedaan wegens het sterk vernieuwende karakter van de beschreven 

methodologie. Er is in Vlaanderen weinig ander onderzoek dat duidelijk maakt of uittest hoe kwetsbare 

personen beter moeten worden betrokken in kwantitatief onderzoek.  

 

---------------------------- 

 

Er zijn in de eerste plaats een aantal methodologische aspecten van kwantitatief onderzoek die de 

participatie van kwetsbare groepen belemmeren, zoals het uitsluitende karakter van online en 

telefonische bevragingen of het gebrek aan klare taal in surveyvragen (Bech & Kristensen, 2009; 

Cullen et al., 2010; Liamputtong, 2007). In de tweede plaats zijn er een aantal aspecten op het 

niveau van het individu of de kansengroepen zelf die een rol spelen. Pittaway et al. (2010) wijzen 

erop dat kwetsbare groepen vaak wantrouwig staan tegenover onderzoek wegens (1) uitbuiting 

door onderzoekers of journalisten in het verleden; (2) valse verwachtingen en het gebrek aan 

feedback van onderzoekers na afloop van het onderzoek; (3) wantrouwen in blanke onderzoekers of 

onderzoekers die zichzelf in en dan weer uit een gemeenschap plaatsen; en (4) gebrek aan 

inspraak bij de opmaak van aanbevelingen en strategieën. Kwetsbare groepen trekken de 

meerwaarde van een onderzoek ook meer in twijfel en zien niet meteen een win-winuitkomst 

verbonden aan hun bijdrage (Liamputtong, 2007). Daarnaast heeft de sociaaleconomische realiteit 

en sociaalculturele achtergrond van kwetsbare groepen een nadelige invloed. Moeilijk bereikbare 

groepen of verborgen kwetsbare populaties bevinden zich mogelijk in een situatie van illegaliteit, 

bijvoorbeeld mensen zonder papieren, drugsverslaafden of prostituees. Niet iedereen kan of wil 

even open zijn over de problematische of stigmatiserende situatie waarin hij of zij zich bevindt en 

voelt zich niet geroepen om mee te werken aan een onderzoek (Matthews & Cramer, 2008).   

 

In de derde plaats speelt de ethische opzet van het onderzoek en de houding van de onderzoekers 

een bepalende rol. Liamputtong (2007) en Pittaway et al. (2010) stellen duidelijk dat het 

betrekken van kwetsbare groepen extra aandacht vergt voor de ethische basisregels van het 

onderzoek zoals bv. anonimiteit, privacy en het verkrijgen van een ondertekende toestemming. 

Onderzoekers moeten voldoende informatie geven en dit op een verstaanbare manier, zodat 

mensen een goed beeld krijgen van de voor- en nadelen van hun deelname. Liamputtong (2007) 

verwijst ook naar de achterliggende moraliteit als een mogelijk problematisch en ethisch dilemma:  

 

“Morality is not neutral but value laden and most researchers are uncomfortable 

with the notion that they might implicitly or explicitly stand in judgement of people, 

particularly where they are already socially excluded.” (Barnard, 2005, p. 2) 
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Daarnaast kan de definiëring van kwetsbare groepen en de perceptie die onderzoekers hebben van 

bepaalde kwetsbare groepen, een nefaste invloed hebben als deze niet in overeenstemming is met 

de perceptie van de kwetsbare groepen zelf:    

 

“When researchers choose a certain language in their study advertisements, they are 

signaling how they are defining a population of persons, which may then exclude 

others who do not view themselves as being a part of how that population is being 

defined.” (Matthews & Cramer, 2008, p.303) 

 

Volgens Liamputtong (2007) is kwalitatief onderzoek een betere manier om kwetsbare groepen te 

bereiken en te betrekken. Bij kwalitatief onderzoek wordt een meer open aanpak gehanteerd, 

zodat onderzoekers zich beter kunnen aanpassen aan de specifieke situatie van kwetsbare 

respondenten. Het stelt de onderzoekers in staat om beter en makkelijker een vertrouwensrelatie 

op te bouwen, wat in het geval van kwetsbare doelgroepen noodzakelijk is om een kwaliteitsvolle 

input te garanderen. Een belangrijke meerwaarde van een kwalitatieve aanpak schuilt volgens 

Emmel et al. (2006) net in de diepgang van de informatie die wordt verworven:  

 

“We generated life-history narratives with participants to explore the dynamics of 

social exclusion over the life course. These accounts revealed the relational nature of 

social exclusion, the identity and living practices of participants in negotiating self-

identified constraints on their wellbeing, and lay understandings of the dynamic of 

social exclusion.” (Emmel et al., 2006, p.15) 

 

Het geeft een beter beeld van de complexe problematiek en de dagelijkse realiteit waarmee 

kwetsbare groepen worden geconfronteerd en dit vanuit een langetermijnperspectief (Emmel et al., 

2006). Focusgroepen zijn een mogelijke methode om dit te realiseren:   

 

“The focus group method has its suitability for examining ‘sensitive' issues or its use 

in research involving ‘sensitive' populations, because people may feel more relaxed 

about talking when they see that others have similar experiences or views.” 

(Liamputtong, 2007, p.108) 

 

Een volgende logische vraag luidt of kwantitatief onderzoek bij kwetsbare en moeilijk bereikbare 

groepen onhaalbaar is. Cullen et al. (2010) verwijzen naar literatuur waarin wordt gesteld dat de 

combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek de meest effectieve aanpak is, al voegen ze 

eraan toe dat er geen bewijs is om deze hypothese te ondersteunen. Wel is het duidelijk dat – 

ongeacht de gehanteerde methode – de bereikbaarheid van kwetsbare groepen een eerste drempel 

is. De vraag luidt dan via welke methoden kwetsbare groepen het best worden bereikt?   

 

Een eerste manier bestaat erin om kwetsbare individuen rechtstreeks aan te spreken en daarna 

via de sneeuwbalmethode, dus via het persoonlijk netwerk van kwetsbare individuen, bijkomende 

respondenten te rekruteren. Platt et al. (2006) gebruiken de term ‘respondent-driven sampling’ 

(RDS). Het initiële contact kan tot stand komen via bv. advertenties in lokale kranten en 

magazines, of affiches in lokale winkels en organisaties (Liamputtong, 2007). Deze individu-
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gedreven aanpak is gebaseerd op de veronderstelling dat peers beter in staat zijn om bijkomende 

respondenten te rekruteren dan onderzoekers zelf. Dit vanuit het idee dat initiële contacten zelf 

deel uitmaken van de doelgroep en op die manier de peers in hun sociale netwerk informeren over 

de studie maar de beslissing tot deelname overlaten aan de peers zelf waardoor een zekere bias 

wordt vermeden (Platt et al., 2006). De sneeuwbalmethode is voor een groot deel afhankelijk van 

de vertrouwensrelatie tussen de onderzoeker(s) en het individu. Indien het kwetsbare individu 

geen vertrouwen heeft in de aanpak of de doelstellingen van de onderzoeker(s) zal hij of zij geen 

informatie willen doorgeven aan zijn sociale contacten. De sneeuwbalmethode werkt 

logischerwijze enkel bij kwetsbare respondenten die deel uitmaken van een uitgebreid sociaal 

netwerk en niet bij sociaal geïsoleerde individuen (Emmel et al., 2006). Deze aanpak zal eerder 

succesvol zijn als het initiële contact wordt gelegd met individuen die hoog aangeschreven staan in 

hun lokale gemeenschap. Deze individuen fungeren dan als een brug en vertrouwensschakel 

tussen de onderzoekers en de lokale gemeenschap (Liamputtong, 2007).  

 

Een tweede manier bestaat erin om contact op te nemen met tussenpersonen, zogenaamde 

intermediairen of gatekeepers, om via hen kwetsbare doelgroepen te bereiken (Emmel et al., 2006). 

Mogelijke gatekeepers zijn de organisaties die instaan voor de dienstverlening vanuit het 

welzijnsbeleid (vb. OCMW, ziekenfonds, CAW…), sociaalculturele organisaties 

(armoedeverenigingen, publieke computerruimten, (bijzondere) jeugdwerking, buurt- en 

inloophuizen…) of andere organisaties die informeel diensten verlenen aan kwetsbare doelgroepen 

(Bianchi et al., 2006; Emmel et al., 2007). Een belangrijke meerwaarde van gatekeepers is dat ze 

in zekere mate gelijkaardige onderwijservaringen hebben als onderzoekers en hierdoor eenzelfde 

taalgebruik en culturele achtergrond delen met de onderzoekers. Daardoor kunnen gatekeepers, 

de meerwaarde en het belang van een onderzoek beter inschatten en kwetsbare groepen 

makkelijker overtuigen om deel te nemen aan een onderzoek (Emmel et al., 2007). Reeves (2010) 

maakt het onderscheid tussen formele en informele gatekeepers. Emmel et al. (2006) geven een 

meer gedetailleerde categorisering aan:  

 

⋅ Formele gatekeepers 

Formele gatekeepers werken met sociaal uitgesloten groepen en hebben als einddoel 

deze opnieuw te integreren in de maatschappij door hen te controleren, te 

superviseren en te rehabiliteren. Het gaat om een zeer verticale top-downrelatie 

waarbij de gatekeeper zich in een machtspositie bevindt ten opzichte van de 

uitgesloten groepen. Dit type gatekeepers is weinig tot niet aanwezig op het niveau 

van de lokale gemeenschap (vb. een bepaalde wijk). Vlaamse voorbeelden zijn OCMW 

of VDAB.  

 

Comprehensive gatekeepers 

Dit type gatekeepers levert een specifieke en sterk gewaardeerde dienstverlening aan 

uitgesloten groepen en dit reeds op lange termijn. De relatie tussen comprehensive 

gatekeepers en uitgesloten groepen kan als evenwichtig worden omschreven. Er is 

geen sprake van een machtsrelatie maar eerder van een langdurige uitwisseling van 

diensten en ervaringen, waarbij een vertrouwensband is ontstaan door de directe 

meerwaarde van de dienstverlening of door de doorverwijzing naar andere type 

dienstverlening. Voorbeelden in Vlaanderen zijn openbare computerruimten zoals 
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Digidak of Digitaal Talent Punten of nog, organisaties die deel uitmaken van het 

Vlaams Netwerk van Verenigingen waar Armen het Woord Nemen.  

 

⋅ Informele gatekeepers 

Dit zijn gatekeepers die werken in de gemeenschap en vaak hun eigen middelen 

gebruiken om de noden van de groepen waarmee ze werken te verlichten. Ze gaan 

eerder op vriendschappelijke en beschermende wijze om met uitgesloten groepen en 

beschouwen deze groepen vaak als kwetsbaar en miskend door de rest van de 

gemeenschap. Informele gatekeepers staan zeer dicht bij uitgesloten groepen en 

bieden maar een zeer beperkte dienstverlening aan. Voorbeelden zijn zeer lokale 

laagdrempelige vzw’s die louter als sociale ontmoetingsplaats fungeren.  

 

Niet alle intermediairen of gatekeepers zijn geschikt als tussenpersoon. De onevenwichtige 

machtsverdeling bij formele gatekeepers zorgt ervoor dat kwetsbare groepen vaak geen 

vertrouwen hebben in de gatekeeper en daardoor minder geneigd zijn om deel te nemen aan het 

onderzoek. De onderzoeker wordt op dezelfde positie geplaatst als de formele gatekeeper en wordt 

aldus met dezelfde noties van wantrouwen geassocieerd (Emmel et al., 2006). Informele 

gatekeepers daarentegen staan zeer dicht bij kwetsbare groepen maar vertonen dezelfde 

sceptische en wantrouwige houding tegenover het onderzoek als de kwetsbare groepen zelf:  

 

“The informal gatekeeper, who is part of networks such as these, has the complete 

trust of those with whom he works and was sceptical about the benefits of the 

research to these vulnerable groups. In mediating our research to socially excluded 

people, this gatekeeper questioned the value of our research. Research carried out by 

university researchers is compared with experiences of the failure of services to 

deliver in an appropriate or timely manner to address wellbeing. Rather than allow 

researchers to enter their networks to undertake research, the inward-lookingness of 

these networks are reinforced.” (Emmel et al., 2006, p. 20) 

 

Het onderzoek van Emmel et al. (2006, 2007) toont de meerwaarde van comprehensive 

gatekeepers aan. De belangrijkste voordelen zijn het evenwichtige, langdurige en vertrouwelijke 

karakter van de relatie tussen dit type gatekeepers en kwetsbare individuen. Hierdoor hechten 

kwetsbare individuen geloof en waarde aan datgene wat door comprehensive gatekeepers wordt 

aangereikt. 

 

De inschakeling van gatekeepers leidt echter niet automatisch tot een positieve integratie van 

kwetsbare doelgroepen. Gatekeepers controleren de toegang tot deze groepen en kunnen deze 

toegang ook weigeren (Emmel et al., 2006). Of, gatekeepers kunnen bepaalde voorwaarden voor 

deelname vooropstellen zoals een specifieke methodologische aanpak, ethische precondities of de 

deelname van deelnemers volgens de normen van de gatekeeper in plaats van die van de 

onderzoeker (Emmel et al., 2007). Vooral in het geval van onderzoek met kinderen of 

jongvolwassenen is de medewerking van de verschillende gatekeepers moeilijk te realiseren. De 

onderhandeling van toegang tot deze groepen situeert zich bijvoorbeeld in scholen of 

jongerenverenigingen, terwijl deze niet de wettelijke macht vertegenwoordigen. Bemiddeling met 
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schooldirecties en ouders is dus onontbeerlijk (Sime, 2008). Volgens Reeves (2010) spelen ook 

persoonlijke ervaringen een rol:  

 

“Central elements of access are gatekeepers. These people can help or hinder 

research depending upon their personal thoughts on the validity of the research and 

its value, as well as their approach to the welfare of the people under their charge.” 

(Reeves, 2010, p. 317) 

 

Vaak stellen gatekeepers bepaalde regulerende aspecten voorop, zoals informed consent van iedere 

deelnemer. Dit wordt vooral gevraagd door formele gatekeepers die hun eigen positie en werking 

niet in het gedrang willen brengen. Het verkrijgen van informed consent bij kwetsbare groepen is 

een bijkomende drempel omdat het sowieso gepaard gaat met een gevoel van wantrouwen. Een 

goede verstandhouding tussen de onderzoeker en de gatekeepers is dus cruciaal omdat potentiële 

deelnemers hun beslissing baseren op het oordeel van de gatekeepers (Emmel et al., 2006).  

 

Het volstaat niet om enkel initiële toegang te verkrijgen tot kwetsbare groepen om een 

kwalitatieve inhoudelijke samenwerking te bewerkstelligen. Het contacteren van respondenten en 

het verkrijgen van hun medewerking, zijn volgens Reeves (2010) twee aparte zaken. Het laatste 

vereist een engagement en relatie met de individuele onderzoeker. Emmel et al. (2007) bevestigen 

dit:  

 

“Once access to a participant has been achieved building trust continues to be an 

important part of the researcher participant relationship.” (Emmel et al., 2007, p. 2) 

 

De ontwikkeling van een dergelijke vertrouwensrelatie is geen evidentie en vergt in de eerste 

plaats tijd (Olhansky, 2008). Door herhaaldelijke interacties wordt de initiële toegang omgezet in 

een langdurige relatie waardoor op termijn wederzijds vertrouwen ontstaat. Het is daarom 

belangrijk om in het onderzoeksopzet voldoende tijd te voorzien voor een repetitieve en consistente 

benadering van kwetsbare individuen. De effectieve deelname aan de dagelijkse activiteiten van 

de gemeenschap werkt uiteraard bevorderend om vertrouwen te creëren (Emmel et al., 2006). Een 

bijkomend aspect dat het vertrouwen vergroot, is een empathische houding. Onderzoekers moeten 

zich verplaatsen in de positie en leefwereld van de kwetsbare respondenten om op die manier een 

veroordelende houding te vermijden en een beter inzicht in en begrip van de ervaringen en 

attitude van deze kwetsbare respondenten te ontwikkelen (Emmel et al., 2007; Liamputtong, 

2007). De legitimiteit van het onderzoek qua inhoud en aanpak is hierbij eveneens onontbeerlijk. 

Deze legitimiteit wordt gecreëerd door een open en eerlijke houding, met ‘belofte maakt schuld’ als 

cruciaal principe. Als onderzoekers iets beloven, moeten zij dit ook effectief uitvoeren om het 

vertrouwen bij de deelnemers te ondermijnen (Liamputtong, 2007). De onderzoeker moet ook altijd 

duidelijk communiceren over de doelen van zijn bezoeken en het onderzoek (Sime, 2008). Het 

principe van reciprociteit – deelnemers én onderzoekers delen hun ervaringen – is essentieel voor 

de instandhouding van het vertrouwen. Als onderzoekers op hun beurt praten over hun 

achtergrond en ervaringen, leidt dit naar een meer gelijkwaardige relatie tussen onderzoeker en 

deelnemer. Hierdoor vormen verschillen in culturele achtergrond en sociale status eerder een 

meerwaarde dan een drempel (Liamputtong, 2007; Sime, 2008).  
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Het vertrouwen kan ook worden vergroot door onderzoekers in te schakelen die op de een of 

andere manier dichter bij de kwetsbare doelgroepen staan. Emmel et al. (2007) verwijzen expliciet 

naar de inschakeling van onderzoekers die zelf afkomstig zijn uit een kwetsbaar sociaal milieu of 

een arbeidersmilieu. Een andere optie is het gebruik van tussenpersonen die ingebed zitten in of 

deel uitmaken van het sociale leefmilieu van de beoogde onderzoekspopulatie. Platt et al. (2006) 

verwijzen naar indigenous field workers. Liamputtong (2007) en Elliot et al. (2002) vermelden 

respectievelijk de mogelijkheid om proxy interviewers en peer interviewers te gebruiken. Hierbij 

gaat het telkens om individuen die vroeger zelf deel uitmaakten van de doelpopulatie, er nog 

steeds toe behoren of er al verschillende jaren zeer nauw mee samenwerken (cf. informele 

gatekeepers). In een Vlaamse context zouden bv. ervaringsdeskundigen in de armoede of 

straathoekwerkers deze rol op zich kunnen nemen. Het gebruik van tussenpersonen impliceert 

echter een aantal beperkingen en aanvullende vereisten. In de eerste plaats is het nodig dat 

tussenpersonen een opleiding krijgen vooraleer ze het veld in gaan. Deze opleiding kan betrekking 

hebben op het doel van het onderzoek, interviewtechnieken, ethische aspecten en 

veiligheidsprocedures (Elliot et al., 2002; Platt et al., 2006). In de tweede plaats vereist dit een 

nauwe en regelmatige opvolging en supervisie van het dataverzamelingsproces zodat verzekerd is 

dat dit gebeurt volgens de vooropgestelde doelen. In de derde plaats is de debriefing van de 

tussenpersonen na het onderzoek belangrijk omdat dit aanvullende data en informatie aanbrengt 

die, bv. door de gedeelde taal en levensstijl van de tussenpersoon en de geïnterviewde respondent, 

anders verborgen blijft (Elliot et al., 2002).  

 

Liamputtong (2007) wijst erop dat proxy interviewers beter ingezet worden ingezet om factuele 

data te verzamelen en niet om attitudes, ervaringen of processen van betekenisgeving te bevragen. 

Interpretatie speelt hierbij een te cruciale rol. Volgens Liamputtong (2007) beschikken proxy 

interviewers hiervoor niet over de nodige capaciteiten. Elliot et al. (2002) bevestigen dit en stellen 

dat tussenpersonen beter worden ingezet om initieel contact te leggen met de doelpopulatie en 

vervolgens de onderzoeker te introduceren. Wanneer met tussenpersonen wordt gewerkt, is de 

afstand tussen de onderzoekers en de rauwe data te groot, waardoor de kwaliteit en validiteit van 

de data in het gedrang komt (Elliot et al., 2002). De vraag rijst dan of deze nadelen opwegen tegen 

de voordelen van het gebruik van tussenpersonen. De meerwaarde van het gebruik van 

tussenpersonen schuilt in het feit dat (1) het onderzoeksproces veel sneller kan verlopen omdat er 

geen nieuwe vertrouwensrelatie moet worden gecreëerd tussen de onderzoeker en de doelpopulatie 

(cf. deze vertrouwensrelatie is inherent aanwezig in het geval van tussenpersonen); (2) door de 

inzet van tussenpersonen de meest verborgen individuen worden betrokken; en (3) een meer 

evenwichtig sample kan gecreëerd worden doordat oververtegenwoordiging van reeds 

gemotiveerde respondenten of ondervertegenwoordiging van niet-gemotiveerde respondenten 

wordt vermeden (Elliot et al., 2002; Emmel et al., 2006; Platt et al., 2006). 

 

De betrokkenheid en respons van kwetsbare groepen kan verder nog worden vergroot door het 

gebruik van een toegankelijke vragenlijst op het niveau van inhoud en taalgebruik. In het 

onderzoek van Cullen et al. (2010) werd de vragenlijst daarom geëvalueerd op (1) non-respons (cf. 

vult een aanzienlijk deel van de respondenten specifieke vragen niet in); (2) tijd (cf. hoe lang duurt 

het om iedere sectie van de vragenlijst in te vullen); (3) betekenis (cf. begrijpen de respondenten de 

vooropgestelde betekenis van de vragen); en (4) een aantal survey gerelateerde aspecten (cf. 

variatie, gebruik van schalen, redundantie in de vragen …). Daarnaast is de bekendmaking en 
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vertaling van de onderzoeksresultaten aan de kwetsbare respondenten belangrijk omdat het 

getuigt van respect en de ontstane vertrouwensrelatie bestendigt (Emmel et al., 2006). Te vaak 

verdwijnen onderzoekers terug in het niets na de afloop van het onderzoek waardoor respondenten 

zich makkelijk gebruikt of misbruikt voelen (Emmel et al., 2007). Bij de terugkoppeling van de 

resultaten is het belangrijk om de academische taal en focus om te zetten in een rapport dat 

inhoudelijk en taalkundig toegankelijk is voor de bevraagde populatie (Liamputtong, 2007). De 

uitreiking van een incentive of betaling van de respondenten is een bijkomende manier om de 

deelname te vergroten. Maar zo stellen Matthews & Cramer (2008, p. 303): 

 

“Providing reasonable incentives may increase participants’ response rate. These 

incentives, however, should reimburse participants for their time and effort not for 

their information, and they should not be coercive in nature.” 

 

Kwetsbare groepen, zoals daklozen of mensen in armoede, mogen zich door de incentive of de 

geldelijke vergoeding niet verplicht of gedwongen voelen om deel te nemen aan het onderzoek 

(Liamputtong, 2007).  

 

In het MIDIS-project werden verschillende methoden naast elkaar uitgewerkt en getest: 

 

⋅  (1) een bevraging via de post bij 500 respondenten op basis van een gestratificeerde 

steekproef in de 19e eeuwse gordel in de Stad Gent;  

⋅ (2) een gerichte online bevraging van kwetsbare groepen (cf. mensen in armoede, 

migranten, geïsoleerde ouderen…) met behulp van intermediairen via een formele en 

hiërarchische aanpak;  

⋅ (3) een gerichte online bevraging van kwetsbare groepen (cf. mensen in armoede, 

migranten, geïsoleerde ouderen…) met behulp van intermediairen via een directe 

mailing naar bestaande e-inclusie-initiatieven in Gent; 

⋅ (4) een gerichte online bevraging van mensen in armoede met behulp van 

intermediairen via één persoonlijk contact bij het Netwerk Armoede. 

 

Uit de evaluatie blijkt dat de bevraging via de post geen succes werd. Slechts 55 van de 500 

respondenten stuurde een ingevulde vragenlijst terug (Courtois, 2012). Ook de aanpak via 

intermediairen leidt niet altijd tot de deelname van kwetsbare doelgroepen. Bij methode 4 en 5 

was er zo goed als geen respons. Het persoonlijk contact bij het Netwerk Armoede leverde slechts 

1 ingevulde vragenlijst op. De directe mailing naar bestaande digitale inclusie initiatieven in 

Vlaanderen leverde drie volledig ingevulde vragenlijsten op. Nochtans werd de vraag om deel te  

nemen verstuurd naar 20 Gentse e-inclusieorganisaties. Bij het contacteren van deze organisaties 

werd expliciet gevraagd om ook de redenen voor niet-deelname te melden. Eén organisatie werkte 

zelf reeds met intermediairen om hun doelpubliek te bereiken en wenste daarom niet mee te 

werken. Een tweede organisatie noemde verschillende redenen op zoals hun huidige 

personeelstekort en de hoge werkdruk. Verder stelden zij een persoonlijke face-to-facebriefing van 

het personeel voorop. Door het publieke karakter van de organisatie (cf. een openbare 

computerruimte waar iedereen welkom is), had de verantwoordelijke voornamelijk vragen met 

betrekking tot de representativiteit van de methode: Hoe moet het personeel de doelgroep 

selecteren? Op basis van welke criteria moet worden bepaald wie wel en wie niet hoeft deel te 
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nemen? Indien mensen persoonlijk worden aangesproken, kan dit leiden tot een stigmatiserende 

aanpak waarbij wordt verondersteld dat de aangesproken persoon onder de doelgroep van 

‘kwetsbaar’, ‘kansarm’ of ‘niet digitaal vaardig’ valt. Er werd gesteld dat hierover duidelijkheid 

moet zijn. Een bijkomende drempel werd gezien in de opgelegde tijdslimiet van het 

internetgebruik in de openbare computerruimte. Bezoekers mogen maar een beperkte tijd het 

internet gebruiken en zullen daarom niet of minder gemotiveerd zijn om ‘hun tijd’ op te geven en 

zich gedurende 20 minuten bezig te houden met het invullen van een online vragenlijst. Maar, zo 

stelt de organisatie, dat kan worden opgelost door één extra computer te voorzien die enkel 

toegang geeft tot de online vragenlijst. Er zijn dus verschillende bijkomende stappen nodig 

vooraleer de inzet van intermediairen effectief leidt tot het betrekken van kwetsbare groepen.  

 

Dit wordt bevestigd door de resultaten van aanpak 3 (cf. met intermediairen maar via een formele 

en hiërarchische aanpak). Hierbij werd via Martine Delannoy, programmaregisseur van 

Digitaal.Talent@Gent, contact opgenomen met Annemie Pieters, verantwoordelijke van een aantal 

Digitaal.Talentpunten (cf. openbare computerruimten) in Gent. Na een face-to-facevoorstelling 

van het MIDIS-project aan de begeleiders van de Digitaal.Talentpunten, werd de bevraging 

opgestart. Deze aanpak leidde wel tot een deelname van kwetsbare respondenten. Op ruim twee 

weken tijd werden 37 deelnames genoteerd waarvan 29 vragenlijsten volledig werden ingevuld. 

Een belangrijke opmerking betreft de extra tijd die moet worden ingerekend om het project face-

to-face voor te stellen. Daarnaast wezen de begeleiders bij de voorstelling van de vragenlijst er al 

op dat een individuele begeleiding van mogelijke participanten noodzakelijk zou zijn. Bij de face-

to-face voorstelling van het onderzoek werd afgesproken dat de tien begeleiders van de 

Digitaal.Talentpunten na de beëindiging van de vragenlijst feedback zouden geven over de 

praktische uitwerking van de aanpak. Uit hun verslag blijkt dat er verschillende bijkomende 

kritische bedenkingen zijn. In de eerste plaats vinden de begeleiders het moeilijk om de beoogde 

doelgroepen te motiveren. Dit blijkt ook uit de cijfers die werden bijgehouden: in totaal weigerden 

95 potentiële respondenten om deel te nemen tegenover 37 mensen die wel bereid waren om mee 

te werken op een totaal van 374 (niet-unieke) bezoekers. In twee organisaties werden geen 

respondenten gevonden omdat hun bezoekers respectievelijk bestaan uit anderstaligen en 

daklozen. Jongeren hadden evenmin interesse. Volgens de begeleiders wordt de niet-participatie 

veroorzaakt door wantrouwen tegenover bevragingen in het algemeen en kwantitatieve 

bevragingen in het bijzonder. Ook is er sprake van een gebrek aan vertrouwen in de anonieme 

verwerking van de data. Specifiek voor anderstalige nieuwkomers is de taalbarrière van de 

vragenlijst te hoog. Met betrekking tot de bevraging zelf vinden de begeleiders dat het te lang 

duurt om de vragenlijst in te vullen. De 37 mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, deden daar 

gemiddeld 20 minuten over. De begeleiders stellen dat de doelpopulatie veel moeite heeft om zich 

zo lang te concentreren. Dit uit zich ook in de negen respondenten die de vragenlijst niet volledig 

hebben ingevuld. Een laatste opmerking betreft de volgorde van de vragen. De vragenlijst start 

met het vragen over ICT-bezit in de thuisomgeving, waardoor het volgens de begeleiders eigenlijk 

al van bij het begin foutloopt: De bezoekers van de Digitaal.Talent Punten hebben thuis geen 

computer en geen internet met als gevolg dat er al frustratie ontstaat bij de eerste vraag.   

 

Samengevat kan worden gesteld dat de bevraging van kwetsbare groepen via een kwantitatieve 

bevraging niet evident is en een aantal extra inspanningen vergt, zoals het gebruik van klare taal 

in de vragenlijst en de inschakeling van intermediairen om kwetsbare groepen effectief te 



	   136	  

bereiken. De inzet van intermediairen mag echter niet licht worden opgenomen en moet worden 

ingecalculeerd in de opzet (cf. tijd) en in het budget van de bevraging.  

2.2.5.3 Aanvulling	  3	  –	  Naar	  een	  alternatieve	  identificatie	  van	  risicogroepen?	  

 
Van bij de start van het doctoraatsonderzoek werd nagegaan of gebruikersprofielen een mogelijke 

manier zijn om de risicogroepen van digitale uitsluiting te herbekijken. In de voorgaande bijdragen 

werden verschillende profileringsoefeningen besproken. Deze inhoudelijke aanvulling, gebaseerd op 

het MIDIS-project en het Maks vzw-project gaat hier verder op in en legt de nadruk op 

gebruikersprofielen die rekening houden met de sociale en de digitale context. De volgende sectie 

werd integraal overgenomen uit het MIDIS-rapport en het Maks vzw-rapport: 

 

De meerwaarde van gebruikersprofielen zit vervat in het feit dat ze een beter en meer diepgaand 

inzicht mogelijk maken in de betekenis van het (niet-)gebruik (Hargittai, 2010; Brandtzaeg et al., 

2010). Gebruikersprofielen kunnen eveneens bijdragen tot begrijpen van de evolutie van (niet-) 

gebruikers door in kaart te brengen hoe individuen over verschillende fasen van hun leven heen 

met ICT omgaan (Brandtzaeg, 2010). Belangrijk is wel dat er voldoende en zeer diverse 

parameters mee worden genomen in de uitwerking van de gebruikersprofielen. Er moet met 

andere woorden voorbij worden gegaan aan de gebruikelijke socio-demografische karakteristieken 

zoals leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, arbeidssituatie, gender of etnische afkomst en makkelijk 

kwantificeerbare indicatoren zoals het aantal applicaties of de frequentie van het gebruik 

(Hargittai, 2010; Brandtzaeg et al., 2010). Dit is nodig omdat gebruikersgroepen niet homogeen 

zijn en niet worden bepaald door één of een beperkt aantal parameters (Brotcorne et al., 2009; 

Hargittai & Hinnant, 2008). Of zoals Selwyn en collega’s (2005, p. 7) aangeven:  

 

“The Internet means different things to different people and is used in different 

ways for different purposes’’.  

 

In het artikel van het M&M-project worden reeds een aantal bestaande oefeningen rond 

gebruikersprofielen aangegeven. In het MIDIS-rapport wordt deze oefening verder aangevuld met 

bijkomende profileringsoefeningen. Zo brengt onderzoek door Freshminds in opdracht van het 

Department of Communities and Local Government (2008b) in UK vier groepen aan. Ondanks het 

feit dat de focus bij de benoeming van de gebruikersprofielen ligt op inclusie en exclusie, blijft ook 

hier de uitwerking beperkt tot toegang en gebruik: 

 

⋅ Digitally included – cf. hebben zonder probleem toegang thuis, op het werk of op 

school en maken hier zonder meer gebruik van 

⋅ Digitally determined – cf. ondervinden moeilijkheden met het verkrijgen van toegang 

maar gebruiken het internet wel 

⋅ Connected non-users – cf. hebben toegang in de thuisomgeving maar maken er geen 

gebruik van 

⋅ Disconnected non-users – cf. hebben geen toegang en gebruiken het internet niet 

 

Het werk van Brandtzaeg (2010) geeft een uitgebreid overzicht van de manieren waarop 

gebruikersprofielen ingevuld worden doorheen verschillende studies. De meeste studies besteden 
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te weinig aandacht aan de complexiteit van mediagebruik op zich en herleiden hun analyse tot een 

te beperkt aantal gebruikerscategorieën. Hoewel dit de verstaanbaarheid van de profielen 

vergroot, maakt het de analyse te oppervlakkig waardoor de profielen quasi onbruikbaar zijn voor 

de uitwerking van een doelgroepgericht inclusie beleid (Brandtzaeg et al., 2010). Daarnaast ligt de 

focus bij de opmaak van de profielen nog te fel op kwantitatieve parameters en worden de 

profielen niet in relatie geplaatst tot mechanismen van sociale of digitale uitsluiting. Dit wordt 

mede veroorzaakt door het ontbreken van een theoretische onderbouwing bij de uitwerking van de 

profielen (Brandtzaeg, 2010). Hoewel Brandtzaeg (2010) in het theoretisch deel van zijn studie zelf 

een aantal belangrijke kritieken formuleert, past hij ze niet toe in de ontwikkeling van zijn nieuwe 

Media User Typology model (cf. MUT model). In dit model brengt Brandtzaeg (2010) acht nieuwe 

gebruikersprofielen aan die voornamelijk gebaseerd zijn op de intensiteit, diversiteit en het 

inhoudelijke karakter van het gebruik: 

 

⋅ Non-users – cf. gebruiken het internet niet regelmatig 

⋅ Sporadics – cf. gebruiken het internet occassioneel en onregelmatig, voornamelijk 

voor zeer specifieke taken zoals email 

⋅ Debaters – cf. gebruiken het internet om deel te nemen aan discussies via blogs of 

fora 

⋅ Entertainment users – cf. gebruiken het internet eerder voor vrijetijdsgeoriënteerde 

doeleinden zoals radio, video, muziek en chat 

⋅ Lurkers – cf. passieve gebruikers die zelf geen content op het internet opladen 

⋅ Instrumental users – cf. gebruiken het internet voornamelijk voor doelgerichte 

activiteiten zoals informatievergaring, prijsvergelijkingen of andere diensten als 

online banking of e-commerce 

⋅ Socializers – cf. gebruiken het internet voornamelijk als communicatiemiddel 

⋅ Advanced users – cf. vertonen een intensief en gediversifieerd gebruik van het 

internet dat eerder doelgericht is 

 

Een meer doorgedreven focus op digitale en sociale ongelijkheid is terug te vinden in de profilering 

door Cullen et al. (2010). Zij brengen twee brede categorieën naar voor van kwetsbare jongeren 

waarbij verschillende aspecten eigen aan de sociale context in kaart worden gebracht. De 

zogenaamde techno-pragmatics worden gekarakteriseerd door: 

 

⋅ (1) een situatie van doorgedreven sociale uitsluiting gekenmerkt door het vroegtijdig 

verlaten van de school, een laag opgeleidingsniveau, slechte behuizing en een 

langdurige geschiedenis van werkloosheid op individueel en gezinsniveau;  

⋅ (2) een situatie van doorgedreven digitale uitsluiting gekenmerkt door minder 

toegang tot verscheidene ICTs, minder gebruik en minder vaardigheden; en  

⋅ 3) minder aspiraties tot het verbeteren van de persoonlijke levenssituatie naar de 

toekomst toe.  

 

De techno-pragmatics zijn echter meer betrokken bij de gemeenschap, waardoor de indruk 

gegeven wordt dat er een sterke sociale ondersteuning en een sterke sociale cohesie aanwezig is. 

Techno-pragmatics lijken ook eerder tevreden over hun leven en ervaren minder moeilijkheden 

binnen het gezin of bij het aangaan van sociale relaties. De tweede groep, de techno-immersives, 
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daarentegen worden gekarakteriseerd door een minder precaire sociale situatie. Zij bewegen 

meestal in een media-rijke omgeving, hebben het gebruik van ICT ingebed in hun dagdagelijkse 

praktijken en maken meer en makkelijker plannen voor de toekomst. Maar techno-immersives 

tonen minder betrokkenheid bij de gemeenschap en beschikken over minder 

ondersteuningsmechanismen en sociaal kapitaal. Ze vertonen ook minder tevredenheid met hun 

levenssituatie en ervaren meer problemen met het aangaan van relaties en andere sociale 

interacties. De profileringsoefening door Cullen en collega’s (2010) geeft aan dat het belangrijk is 

om de sociale en culturele context eigen aan het gebruik mee in kaart te brengen omdat hierdoor 

een beter inzicht in de complexiteit van digitale uitsluiting verkregen wordt.  

 

Bij de profileringsoefening in het Maks vzw project lag de focus ook op het verzamelen van 

achtergrondinformatie over het mediagebruik an sich, de gebruikscontext en de persoonlijke 

beleving van digitale en sociale uitsluiting. Voor de verwerking van de gegevens uit de focus- en 

diepteinterviews koos onderzoekster Schurmans voor het toepassen van een narratieve 

methodologie en het uitwerken van persona-beschrijvingen op basis van de volgende kenmerken 

(Schurmans & Mariën, 2013, p. 10): (1) socio-demografische profiel, (2) toegang tot digitale media, 

(3) attitude ten aanzien van digitale media, (4) digitale vaardigheden, (5) zelfevaluatie van digitale 

vaardigheden, (6) gebruik van digitale media, (7) diversificatie van het gebruik en (8) sociale 

ondersteuning. Dit leidde naar de opmaak van de volgende 7 mediaprofielen:  

	  
De	  digitale	  nieuwkomer	  
	  
	  
SOCIO-‐
DEMOGRAFISCHE	  
PROFIEL	  

Dieudonné	  is	  drie	  maanden	  geleden	  naar	  België	  geïmmigreerd.	  Hij	  beheerst	  de	  
landstalen	  niet	  goed	  en	  de	  Westerse	  schriftelijke	  cultuur	  is	  hem	  vreemd.	  Dieudonné	  is	  
laaggeschoold,	  werkzoekend	  en	  beschikt	  over	  een	  niet-‐erkend	  buitenlands	  diploma.	  Hij	  
is	  alleenstaande	  en	  woont	  zelfstandig.	  
Deze	  jongeman	  leerde	  met	  digitale	  media	  omgaan	  op	  Belgische	  bodem	  dankzij	  e-‐
inclusie	  initiatieven.	  Hij	  maakt	  slechts	  sporadisch	  gebruik	  van	  digitale	  media	  en	  verkiest	  
traditionele	  media	  zoals	  televisie,	  radio	  en	  de	  krant	  als	  primaire	  informatie-‐	  en	  
communicatiebron.	  Hij	  gebruikt	  geen	  digitale	  media	  omdat	  hij	  vindt	  dat	  hij	  hiermee	  
onvoldoende	  vertrouwd	  is	  en	  te	  zwakke	  digitale	  vaardigheden	  bezit.	  Hij	  vindt	  het	  
moeilijk	  zijn	  digitale	  vaardigheden	  te	  verbeteren	  omdat	  hij	  thuis	  niet	  over	  een	  eigen	  
computer	  beschikt.	  Ook	  wat	  betreft	  het	  gebruik	  van	  mobiele	  telefoons	  ondervindt	  hij	  
moeilijkheden.	  

TOEGANG	   Hij	  heeft	  beperkte	  toegang	  tot	  digitale	  media.	  Hij	  doet	  een	  beroep	  op	  publieke	  en/of	  
private	  openbare	  computer	  ruimtes	  om	  te	  surfen.	  	  

ATTITUDE	  
Hij	  staat	  negatief	  ten	  aanzien	  van	  digitale	  media	  omdat	  hij	  deze	  media	  niet	  kent,	  
gevaarlijk	  acht	  of	  omdat	  hij	  ‘knoppenvrees’	  heeft.	  Hij	  voelt	  zich	  sterk	  digitaal	  
uitgesloten.	  

VAARDIGHEDEN	   Hij	  heeft	  beperkte	  digitale	  vaardigheden	  en	  maakt	  daarom	  simplistisch	  en	  geassisteerd	  
gebruik	  van	  e-‐mail	  of	  tekstverwerking.	  	  

ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	   Hij	  overschat	  zijn	  eigen	  digitale	  vaardigheden,	  maar	  erkent	  zijn	  lacunes.	  

GEBRUIK	  
Hij	  gebruikt	  digitale	  media	  voornamelijk	  om	  te	  communiceren	  met	  vrienden	  en	  familie	  
in	  het	  buitenland.	  Dankzij	  ICT-‐cursussen	  kan	  hij	  tekstverwerkingsprogramma’s	  
gebruiken	  voor	  het	  opmaken	  van	  een	  CV.	  	  

DIVERSIFICATIE	  VAN	  
HET	  GEBRUIK	  

Hij	  is	  een	  selectieve	  mediagebruiker	  die	  sommige	  media	  niet	  wil	  of	  kan	  gebruiken.	  Zijn	  
dagelijkse	  realiteit	  brengt	  weinig	  opportuniteiten	  voor	  gebruik	  aan.	  Hij	  maakt	  
bijvoorbeeld	  geen	  gebruik	  van	  sociale	  netwerksites	  omdat	  weinig	  van	  zijn	  vrienden	  er	  
een	  profiel	  op	  hebben.	  

ONDERSTEUNING	   Hij	  krijgt	  relatief	  weinig	  ondersteuning	  vanuit	  de	  direct	  omgevingen	  en	  moet	  een	  
beroep	  doen	  op	  formele	  opleidingen	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  digitale	  vaardigheden.	  	  

	  
De	  vrijetijdsgebruiker	  
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SOCIO-‐
DEMOGRAFISCHE	  
PROFIEL	  

Helena	  is	  een	  geboren	  en	  getogen	  Brusselse	  van	  Griekse	  origine.	  Tot	  voor	  kort	  volgde	  ze	  
een	  horeca-‐opleiding.	  Door	  negatieve	  schoolervaringen	  verliet	  ze	  de	  middelbare	  school	  
vroegtijdig.	  Ze	  woont	  samen	  met	  haar	  man	  op	  een	  klein	  appartementje.	  Samen	  plannen	  
ze	  een	  eerste	  kindje.	  Door	  de	  geanticipeerde	  gezinsuitbreiding	  worden	  de	  middelen	  
nipt.	  Helena	  is	  daarom	  momenteel	  op	  zoek	  naar	  werk.	  Liefst	  als	  hotelreceptioniste	  wat	  
combineerbaar	  is	  met	  een	  gezinsleven.	  Maar	  ze	  neemt	  zich	  voor	  om	  zich	  met	  elke	  
aangeboden	  job	  tevreden	  te	  stellen.	  	  
Helena	  geeft	  de	  voorkeur	  aan	  traditionele	  media,	  zoals	  TV	  en	  radio	  omdat	  ze	  zelden	  
toegang	  heeft	  tot	  internet	  thuis.	  Media	  zijn	  voor	  haar	  een	  vrijetijdsbezigheid.	  Ze	  is	  
verslaafd	  aan	  haar	  GSM	  waarmee	  ze	  intensief	  belt	  en	  sms’t	  naar	  vrienden	  en	  familie.	  
Door	  telecompromoties	  op	  de	  voet	  te	  volgen	  kan	  zij	  ongelimiteerd	  communiceren,	  
maar	  de	  telecomfactuur	  weegt	  zwaar	  door	  op	  het	  einde	  van	  de	  maand	  omdat	  ze	  haar	  
limiet	  vaak	  overschrijdt	  of	  zich	  laat	  vangen	  aan	  promoties.	  Helena’s	  sociale	  omgeving	  is	  
niet	  mee	  met	  de	  laatste	  technologische	  trends.	  Het	  interesseert	  haar	  ook	  niet.	  Ze	  maakt	  
bijvoorbeeld	  nog	  steeds	  gebruik	  van	  MSN.	  Wanneer	  het	  op	  digitale	  vaardigheden	  
aankomt,	  voelt	  Helena	  zich	  eerder	  onzeker.	  Bij	  vragen	  kan	  ze	  slechts	  af	  en	  toe	  hulp	  
vragen	  aan	  zussen,	  broers	  of	  haar	  partner.	  	  

TOEGANG	  
Ze	  heeft	  beperkte	  toegang	  tot	  digitale	  media.	  Ze	  beschikt	  over	  eigen	  nieuwe	  media	  of	  
moet	  deze	  delen	  met	  haar	  man.	  Slechts	  uitzonderlijk	  surft	  ze	  in	  publieke	  en/of	  private	  
openbare	  computer	  ruimtes.	  	  

ATTITUDE	   Ze	  staat	  negatief	  ten	  aanzien	  van	  digitale	  media	  omdat	  zij	  deze	  gevaarlijk	  acht	  of	  omdat	  
zij	  knoppenvrees	  heeft.	  

VAARDIGHEDEN	   Ze	  heeft	  beperkte	  digitale	  vaardigheden.	  Ze	  houdt	  ervan	  chatprogramma’s	  als	  MSN	  te	  
gebruiken.	  Daarnaast	  maakt	  ze	  simplistisch	  gebruik	  van	  e-‐mail	  of	  tekstverwerking.	  	  

ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	  

Ze	  overschat	  de	  eigen	  digitale	  vaardigheden.	  Haar	  digitale	  vaardigheden	  zijn	  sterk	  
medium-‐gebonden.	  Ze	  beheerst	  haar	  GSM	  beduidend	  beter	  dan	  het	  internet.	  	  

GEBRUIK	   Ze	  gebruikt	  digitale	  media	  voornamelijk	  om	  te	  communiceren	  met	  vrienden	  en	  af	  en	  
toe	  voor	  tekstverwerking.	  

DIVERSIFICATIE	  VAN	  
HET	  GEBRUIK	  

Als	  selectieve	  mediagebruiker	  wil	  of	  kan	  ze	  sommige	  media	  niet	  gebruiken.	  Haar	  
mediagebruik	  is	  voornamelijk	  vrijetijdsgericht.	  	  

ONDERSTEUNING	   Ze	  krijgt	  nauwelijks	  ondersteuning	  van	  haar	  direct	  omgeving	  en	  moet	  een	  beroep	  doen	  
op	  formele	  opleidingen	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  digitale	  vaardigheden.	  	  

	  
De	  functionele	  gebruiker	  
	  
SOCIO-‐DEMOGRAFISCH	  
PROFIEL	  

Juan	  woont	  bij	  zijn	  ouders	  samen	  met	  zijn	  3	  broers	  en	  zijn	  zus	  op	  een	  sociaal	  
appartement	  te	  Molenbeek.	  Thuis	  heeft	  hij	  het	  niet	  breed	  en	  is	  daarom	  verplicht	  zijn	  
ouders	  financieel	  te	  steunen.	  Juan	  heeft	  zijn	  opleiding	  secretariaat	  achter	  de	  rug	  en	  is	  
momenteel	  werkzoekende.	  Doordat	  hij	  het	  Nederlands	  onvoldoende	  beheerst,	  vindt	  hij	  
moeizaam	  werk.	  Daarom	  volgt	  hij	  bijkomende	  professionele	  opleidingen	  die	  zijn	  
werktrajectbegeleider	  hem	  voorstelde.	  Hij	  maakt	  hier	  gretig	  gebruik	  van	  omdat	  deze	  
vorming	  gratis	  is	  en	  goed	  is	  voor	  zijn	  CV.	  
Digitale	  media	  nemen	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  voor	  Juan	  maar	  zijn	  niet	  onmisbaar.	  
Traditionele	  media	  blijven	  voor	  hem	  van	  belang.	  Hij	  kijkt	  en	  luistert	  geregeld	  naar	  
televisie	  en	  radio.	  Juan	  beschouwt	  digitale	  media	  als	  een	  middel	  om	  zijn	  socio-‐
economische	  situatie	  te	  verbeteren.	  Daarom	  gebruikt	  hij	  digitale	  media	  bewust	  
functioneel.	  Het	  internet	  bijvoorbeeld	  wordt	  enkel	  gebruikt	  voor	  het	  zoeken	  naar	  werk	  
of	  voor	  schooltaken	  aangewend.	  Hij	  gebruikt	  internet	  enkel	  functioneel	  omdat	  hij	  bang	  
is	  van	  de	  internetfraude	  en	  privacy	  issues.	  Juan	  verkiest	  zijn	  mobiele	  telefoon	  boven	  
internet	  omdat	  deze	  een	  meer	  individueel	  gebruik	  toelaat	  dan	  de	  computer	  die	  in	  de	  
woonkamer	  staat.	  	  

TOEGANG	   Hij	  beschikt	  over	  eigen	  nieuwe	  media	  of	  moet	  deze	  delen	  met	  zijn	  broers	  en	  zussen.	  

ATTITUDE	  

Hij	  staat	  weerhoudend	  ten	  aanzien	  van	  digitale	  media	  omdat	  hij	  deze	  gevaarlijk	  acht	  of	  
omdat	  hij	  knoppenvrees	  heeft,	  voornamelijk	  wat	  betreft	  privacy-‐gerelateerde	  vragen.	  
Hij	  is	  zich	  ten	  dele	  bewust	  van	  mogelijkheden	  die	  digitalisatie	  met	  zich	  meebrengt.	  Hij	  
zal	  pas	  overgaan	  tot	  het	  gebruik	  van	  digitale	  media	  als	  deze	  voor	  hem	  een	  meerwaarde	  
betekenen.	  

VAARDIGHEDEN	  
Hij	  beschikt	  over	  gemiddelde	  digitale	  vaardigheden	  en	  verstuurt	  regelmatig	  e-‐mails	  met	  
bijlagen,	  gebruikt	  tekstverwerkingsprogramma’s,	  chatprogramma’s	  en	  online	  
zoekmachines.	  	  

ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	   Hij	  onderschat	  noch	  overschat	  de	  eigen	  digitale	  vaardigheden.	  

GEBRUIK	  
Hij	  gebruikt	  digitale	  media	  slechts	  op	  een	  selectieve	  en	  functionele	  manier.	  Internet	  
wordt	  enkel	  voor	  het	  zoeken	  naar	  werk	  of	  voor	  schooltaken	  gebruikt.	  De	  mobiele	  
telefoon	  wordt	  voornamelijk	  gebruikt	  om	  te	  telefoneren,	  te	  sms’en	  of	  te	  chatten.	  	  
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DIVERSIFICATIE	  VAN	  
HET	  GEBRUIK	  

Hij	  maakt	  gebruik	  van	  verschillende	  digitale	  media,	  maar	  is	  selectief.	  Hij	  kiest	  ervoor	  
sommige	  media	  niet	  te	  gebruiken	  omdat	  ze	  niet	  aansluiten	  bij	  zijn	  directe	  noden	  en	  
behoeften.	  Maar	  dit	  verbergt	  zijn	  onkunde	  en	  angst	  om	  bepaalde	  digitale	  media	  te	  
gebruiken.	  	  

ONDERSTEUNING	  
Hij	  kan	  slechts	  in	  beperkte	  mate	  een	  beroep	  doen	  op	  gezinsleden	  en	  vrienden	  voor	  
digitale	  ondersteuning,	  maar	  volgt	  formele	  opleidingen	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  
specifieke	  digitale	  vaardigheden.	  

	  
De	  creatieve	  multi-‐tasker	  
	  

SOCIO-‐DEMOGRAFISCH	  
PROFIEL	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aziz	  zit	  in	  zijn	  derde	  jaar	  tuinbouw	  en	  wil	  later	  graag	  zijn	  eigen	  zaak	  opstarten.	  Hij	  is	  de	  
oudste	  van	  twee	  broers	  en	  woont	  één	  week	  op	  twee	  bij	  zijn	  moeder.	  Aziz	  houdt	  ervan	  
om	  voetbal	  te	  spelen	  met	  zijn	  vrienden	  in	  het	  park.	  In	  zijn	  vrije	  tijd	  neemt	  hij	  
rapvideoclips	  op	  met	  zijn	  vrienden	  die	  hij	  online	  plaatst.	  
Digitale	  media	  maken	  integraal	  deel	  uit	  van	  zijn	  dagelijkse	  leven.	  Aziz	  heeft	  de	  behoefte	  
om	  continu	  en	  simultaan	  te	  surfen,	  sms-‐en,	  bellen,	  mailen,	  chatten	  en	  dergelijke.	  
Internet,	  computer	  en	  smartphone	  zijn	  daarom	  onmisbaar	  voor	  hem.	  Hij	  kijkt	  
nauwelijks	  TV	  en	  beluistert	  zelden	  de	  radio.	  Ook	  de	  vaste	  telefoon	  neemt	  een	  minder	  
prominente	  plaats	  in.	  Hij	  gebruikt	  de	  hardware	  van	  traditionele	  media	  om	  bijvoorbeeld	  
de	  computer	  aan	  het	  televisiescherm	  te	  koppelen.	  Hoewel	  zijn	  ouders	  hem	  weinig	  
ondersteuning	  geven,	  voelt	  hij	  zich	  niet	  digitaal	  uitgesloten.	  Integendeel,	  hij	  is	  diegene	  
die	  zijn	  ouders	  en	  broers	  helpt	  bij	  technische	  of	  inhoudelijke	  vragen	  over	  digitale	  media.	  	  

TOEGANG	   Hij	  beschikt	  meestal	  over	  eigen	  digitale	  media,	  maar	  moet	  deze	  soms	  delen	  met	  
gezinsleden.	  Dit	  stoort	  hem	  niet.	  Meestal	  krijgt	  hij	  voor	  zijn	  huiswerk	  voorrang.	  	  

ATTITUDE	   Hij	  heeft	  een	  positieve	  ervaring	  met	  digitale	  media,	  maar	  staat	  er	  niettemin	  kritisch	  
tegenover.	  

VAARDIGHEDEN	   Hij	  voert	  gecompliceerde	  handelingen	  uit	  zoals	  het	  downloaden	  van	  muziek	  of	  films	  en	  
het	  branden	  van	  cd’s.	  

ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	   Hij	  onderschat	  de	  eigen	  digitale	  vaardigheden.	  

GEBRUIK	  
Hij	  is	  een	  creatieve	  mediagebruiker	  die	  digitale	  media	  voor	  verschillende	  doelstellingen	  
gebruikt	  zoals	  communicatie,	  informatie,	  ontspanning,	  het	  zoeken	  naar	  werk	  of	  voor	  
schooltaken.	  Hij	  maakt	  zelf	  filmpjes	  en	  muziek	  en	  plaatst	  deze	  online.	  

DIVERSIFICATIE	  VAN	  
HET	  GEBRUIK	  

Hij	  is	  een	  multi-‐tasker	  die	  verschillende	  digitale	  media	  en	  toepassingen	  tegelijkertijd	  
gebruikt.	  	  	  

ONDERSTEUNING	  
Hij	  is	  relatief	  zelfredzaam	  doordat	  hij	  allerhande	  tutorials	  op	  online	  videosites	  opzoekt.	  
Hij	  is	  autodidact	  wat	  betreft	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  digitale	  vaardigheden.	  Aziz	  
vindt	  digitale	  ondersteuning	  bij	  zijn	  broers	  of	  zussen,	  vrienden	  en/of	  leerkrachten.	  

	  
De	  strategische	  gebruiker	  
	  
SOCIO-‐DEMOGRAFISCH	  
PROFIEL	  

Sandy	  woont	  sinds	  een	  jaar	  in	  Brussel.	  Ze	  woont	  er	  zelfstandig	  op	  een	  flatje	  in	  
Etterbeek.	  Sandy	  is	  eerder	  verlegen	  en	  kan	  zich	  moeilijk	  in	  het	  Frans	  of	  het	  
Nederlands	  uitdrukken.	  Ze	  voelt	  zich	  geïsoleerd	  omdat	  ze	  momenteel	  nog	  weinig	  
mensen	  kent	  in	  de	  hoofdstad.	  Hoewel	  Sandy	  actief	  op	  zoek	  is	  naar	  werk,	  verloopt	  dit	  
moeizaam	  omdat	  ze	  een	  diploma	  heeft	  dat	  niet	  erkend	  wordt	  in	  België.	  Daarom	  volgt	  
ze	  nu	  een	  bijkomende	  professionele	  vorming.	  	  
Sandy	  is	  verknocht	  aan	  digitale	  media,	  en	  meer	  bepaald	  aan	  haar	  smartphone	  
waarmee	  ze	  belt,	  sms’t,	  en	  informatie	  opzoekt.	  Ze	  gebruikt	  haar	  mobiele	  telefoon	  
voornamelijk	  om	  in	  contact	  te	  blijven	  met	  vrienden	  en	  familie	  in	  het	  buitenland.	  
Digitale	  media	  zijn	  voor	  haar	  ook	  een	  middel	  om,	  ondanks	  de	  taalbarrière,	  informatie	  
te	  verkrijgen	  die	  ze	  nodig	  heeft	  over	  diverse	  thema’s	  gaande	  van	  de	  openingsuren	  van	  
het	  zwembad	  tot	  gezondheid.	  Digitale	  media	  nemen	  een	  belangrijke	  plaats	  in	  in	  haar	  
dagelijks	  leven.	  Doordat	  ze	  het	  gebruik	  van	  media	  goed	  onder	  de	  knie	  heeft,	  voelt	  ze	  
zich	  niet	  digitaal	  uitgesloten.	  Digitale	  media	  zijn	  voor	  haar	  een	  strategisch	  instrument	  
om	  haar	  sociale	  positie	  te	  verbeteren	  door	  werk	  te	  zoeken	  en	  contact	  te	  behouden	  
met	  vrienden.	  	  

	  TOEGANG	   Ze	  beschikt	  over	  eigen	  digitale	  media.	  	  	  

ATTITUDE	   Ze	  heeft	  een	  positieve	  ervaring	  met	  digitale	  media,	  maar	  staat	  er	  niettemin	  kritisch	  
tegenover.	  

VAARDIGHEDEN	   Ze	  beschikt	  over	  gemiddelde	  digitale	  vaardigheden.	  Ze	  verstuurt	  e-‐mails	  met	  bijlages,	  
gebruikt	  tekstverwerkingsprogramma’s,	  chatprogramma’s	  en	  online	  zoekmachines.	  

ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	   Ze	  onderschat	  de	  eigen	  digitale	  vaardigheden.	  

GEBRUIK	   Ze	  wendt	  digitale	  media	  voor	  diverse	  doelstellingen	  aan.	  Ze	  gebruikt	  het	  onder	  
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andere	  om	  zich	  te	  ontspannen,	  maar	  ook	  voor	  het	  zoeken	  van	  allerhande	  strategische	  
informatie	  en	  communiceren	  met	  vrienden	  die	  op	  grote	  afstand	  wonen.	  

DIVERSIFICATIE	  VAN	  
HET	  GEBRUIK	   Ze	  gebruikt	  verschillende	  digitale	  media	  tegelijkertijd.	  

ONDERSTEUNING	  

Ze	  krijgt	  relatief	  weinig	  hulp	  vanuit	  haar	  directe	  omgeving,	  maar	  is	  autodidact	  wat	  
betreft	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  digitale	  vaardigheden	  en	  het	  opzoeken	  van	  
informatie.	  Toch	  volgt	  ze	  bijkomende	  formele	  opleidingen	  voor	  het	  ontwikkelen	  van	  
specifieke	  digitale	  vaardigheden.	  	  

	  
De	  digitale	  buitenhuismus	  	  
	  

SOCIO-‐
DEMOGRAFISCHE	  
GEGEVENS	  
	  
	  

Karim	  is	  15	  jaar	  oud	  en	  woont	  als	  enig	  kind	  bij	  zijn	  ouders.	  Hij	  gaat	  naar	  een	  technische	  
school	  en	  heeft	  daarvoor	  geregeld	  zijn	  computer	  nodig	  om	  huiswerk	  te	  maken.	  In	  zijn	  
vrije	  tijd	  gaat	  Karim	  graag	  naar	  zijn	  sportvereniging	  of	  hangt	  hij	  rond	  met	  zijn	  vrienden.	  	  
Nadat	  de	  familiecomputer	  het	  heeft	  laten	  afweten,	  werd	  hij	  nooit	  vervangen.	  Karim	  is	  
daarom	  verplicht	  naar	  vrienden,	  familie	  of	  openbare	  plaatsen	  te	  gaan	  om	  zijn	  huiswerk	  
te	  maken	  of	  te	  surfen.	  Dit	  vindt	  hij	  vervelend	  omdat	  hij	  er	  onvoldoende	  privacy	  heeft	  en	  
steeds	  onder	  tijdsdruk	  staat.	  Daarom	  probeert	  hij	  zijn	  ouders	  van	  het	  belang	  van	  
digitale	  media	  te	  overtuigen.	  Ondertussen	  spaart	  hij	  voor	  een	  nieuwe	  computer	  en	  een	  
internetverbinding.	  Hoewel	  Karim	  moeizaam	  toegang	  krijgt	  tot	  digitale	  media,	  voelt	  hij	  
zich	  niet	  digitaal	  uitgesloten.	  Integendeel,	  hij	  gebruikt	  zijn	  mobiele	  telefoon	  om	  het	  
gebrek	  aan	  internetverbinding	  thuis	  te	  compenseren.	  Op	  zijn	  smartphone	  chat,	  surft,	  
sms’t	  en	  belt	  hij	  en	  zoekt	  hij	  specifieke	  informatie	  op	  zoals	  de	  reistijden	  van	  het	  
openbaar	  vervoer.	  	  

TOEGANG	  

Hij	  heeft	  beperkte	  toegang	  tot	  digitale	  media.	  Daarom	  doet	  hij	  een	  beroep	  op	  publieke	  
en/of	  private	  openbare	  computerruimtes,	  familieleden	  of	  vrienden,	  om	  te	  surfen	  en	  
printen	  maar	  hij	  voelt	  zich	  hier	  niet	  gemakkelijk	  bij.	  Er	  heerst	  steeds	  sociale	  controle	  en	  
een	  tijdsdruk.	  	  

ATTITUDE	   Hij	  heeft	  een	  positieve	  ervaring	  met	  digitale	  media,	  maar	  staat	  er	  niettemin	  kritisch	  
tegenover.	  Hij	  heeft	  voornamelijk	  vragen	  met	  betrekking	  tot	  zijn	  online	  privacy.	  

VAARDIGHEDEN	  

Hij	  voert	  gecompliceerde	  handelingen	  uit	  zoals	  het	  downloaden	  van	  muziek	  of	  films	  en	  
het	  branden	  van	  cd’s.	  Hij	  ondervindt	  voornamelijk	  problemen	  met	  het	  vinden	  van	  
correcte	  informatie.	  Dankzij	  zijn	  opleiding	  voert	  hij	  moeilijke	  technische	  handelingen	  uit	  
en	  kan	  hij	  ook	  computers	  herstellen.	  

ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	   Hij	  onderschat	  zijn	  eigen	  digitale	  vaardigheden.	  	  

GEBRUIK	  
Hij	  is	  een	  creatieve	  mediagebruiker	  die	  digitale	  media	  voor	  verschillende	  doelstellingen	  
gebruikt	  zoals	  communicatie,	  informatie,	  ontspanning,	  het	  zoeken	  naar	  werk	  of	  
schooltaken.	  

DIVERSIFICATIE	  
VAN	  HET	  GEBRUIK	  

Hij	  is	  een	  mutli-‐tasker	  die	  binnen	  zijn	  grenzen	  qua	  toegang	  simultaan	  chat,	  streamt	  op	  
zijn	  GSM,	  sms’t,	  TV	  kijkt	  en	  radio	  beluistert.	  	  

ONDERSTEUNING	  
Hij	  is	  relatief	  zelfredzaam.	  Hij	  krijgt	  weinig	  digitale	  ondersteuning	  van	  zijn	  gezinsleden,	  
maar	  doet	  een	  beroep	  op	  vrienden,	  begeleiders	  of	  leerkrachten.	  Hij	  is	  evenwel	  
autodidact	  wat	  betreft	  het	  ontwikkelen	  van	  nieuwe	  digitale	  vaardigheden.	  

	  
De	  digitale	  wannabe	  	  
	  

SOCIO-‐
DEMOGRAFISCHE	  
GEGEVENS	  
	  

Albin	  is	  25	  jaar	  oud.	  Rond	  zijn	  acht	  jaar	  is	  hij	  met	  zijn	  familie	  van	  Polen	  naar	  Brussel	  
geëmigreerd.	  Momenteel	  woont	  hij	  nog	  bij	  zijn	  ouders	  in.	  Als	  voormalig	  buschauffeur	  is	  
hij	  op	  zoek	  naar	  een	  nieuwe	  uitdaging.	  Hij	  is	  bereid	  in	  Brussel	  of	  in	  de	  rand	  van	  de	  
hoofdstad	  te	  gaan	  werken.	  Albin	  is	  erg	  sociaal	  en	  gaat	  in	  zijn	  vrije	  tijd	  graag	  uit	  in	  
danscafés.	  	  
Albin	  is	  dol	  op	  digitale	  media	  en	  haalt	  steeds	  de	  laatste	  technologische	  snufjes	  in	  huis	  
ook	  al	  zijn	  ze	  erg	  duur.	  Hij	  wil	  iedereen	  voor	  zijn.	  Technologie	  is	  dus	  een	  manier	  om	  zich	  
symbolisch	  te	  positioneren	  in	  zijn	  vriendenkring	  als	  een	  voortrekker.	  Voor	  hem	  zijn	  
digitale	  media	  voornamelijk	  een	  collectieve	  en	  ontspannende	  bezigheid.	  Hij	  deelt	  graag	  
muziek,	  films	  en	  opinies	  via	  sociale	  websites	  met	  vrienden.	  Daarnaast	  sms’t	  en	  belt	  hij	  
regelmatig.	  Hoewel	  digitale	  media	  deel	  uit	  maken	  van	  zijn	  dagelijkse	  praktijken,	  heeft	  
hij	  eerder	  zwakke	  digitale	  vaardigheden.	  	  

TOEGANG	   Hij	  beschikt	  over	  eigen	  digitale	  media.	  	  

ATTITUDE	   Hij	  heeft	  een	  erg	  positieve	  houding	  ten	  aanzien	  van	  digitale	  media	  en	  is	  weinig	  op	  de	  
hoogte	  van	  de	  risico’s	  die	  eigen	  zijn	  aan	  het	  internet.	  

VAARDIGHEDEN	  
Hij	  beschikt	  over	  gemiddelde	  digitale	  vaardigheden.	  Hij	  verstuurt	  e-‐mails	  met	  bijlagen,	  
gebruikt	  tekstverwerkingsprogramma’s,	  chatprogramma’s	  en	  online	  zoekmachines.	  Hij	  
heeft	  zwakke	  kritische	  vaardigheden.	  
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ZELFEVALUATIE	  
VAARDIGHEDEN	   Hij	  overschat	  de	  eigen	  digitale	  vaardigheden.	  

GEBRUIK	   Hij	  wendt	  technologie	  voornamelijk	  aan	  om	  te	  netwerken	  en	  om	  in	  contact	  te	  blijven	  
met	  zijn	  vrienden	  en	  familie.	  Af	  en	  toe	  zoekt	  hij	  informatie	  of	  typt	  hij	  teksten.	  

DIVERSIFICATIE	  VAN	  
HET	  GEBRUIK	  

Hij	  is	  een	  multi-‐tasker	  die	  simultaan	  chat,	  streamt,	  sms’t,	  tv	  kijkt,	  radio	  beluistert	  en	  
dergelijke.	  

ONDERSTEUNING	  
Hij	  kan	  zich	  beroepen	  op	  gezinsleden,	  vrienden,	  collega’s,	  begeleiders	  of	  leerkrachten	  
voor	  vragen	  omtrent	  digitale	  media,	  maar	  volgt	  tevens	  formele	  opleidingen	  voor	  het	  
ontwikkelen	  van	  specifieke	  digitale	  vaardigheden.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 

2.2.6 Belangrijkste	  inzichten	  	  
	  
De onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de belangrijkste inzichten uit het tweede 

artikel en de drie inhoudelijke aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van het doctoraat.  

 
DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Mediageletterdheid 

⋅ Digitale geletterdheid 

⋅ Mediageletterdheid versus digitale vaardigheden: geen eenduidige visie, overlap 

tussen verschillende types geletterdheid en types digitale vaardigheden 

⋅ Digitale uitsluiting als een dynamisch fenomeen 

⋅ Sociale uitsluiting 

⋅ Kwetsbare groepen / personen 

Risicogroepen van digitale uitsluiting:  

⋅ Gebruikersprofielen van jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties 

⋅ Gebruikersprofielen gericht op kwetsbare en kansrijke personen 

Determinanten van digitale uitsluiting:  

⋅ Kwaliteit van toegang: kwaliteit van de technische uitrusting, betaalbaarheid, type 

internetverbinding, plaats van toegang 

⋅ Motivatie: attitude tegenover digitale media, gepercipieerd nut van digitale media, 

gepercipieerd gebrek aan vaardigheden, redenen voor niet-gebruik 

⋅ Niet-digitale vaardigheden: basisgeletterdheid, cognitieve vaardigheden, bewustzijn 

over de meerwaarde van digitale media 

⋅ Digitale vaardigheden: chaotische conceptualisering van digitale vaardigheden 

⋅ Ondersteuningsnetwerken: participatie in levensdomeinen, ICT-attitude in netwerken, 

ICT-gebruik in netwerken, ICT-bezit in netwerken, aanwezigheid hulpbronnen in 

netwerken, bewustzijn van hulpbronnen 

⋅ Leerproces digitale vaardigheden: type opleiding, plaats leerproces, pedagogische 

aanpak leerproces, redenen voor non-participatie 

⋅ Sociale context: meerwaarde van gebruik, gebruik in functie van dagelijkse praktijken, 

dynamieken op micro- en macroniveau 

Determinanten van sociale uitsluiting:  

⋅ Inkomen, opleidingsniveau, arbeidsstatus, gezondheid, discriminatie, behuizing, 

geografische context 

⋅ Participatie in formele en informele netwerken 

⋅ Agency versus structuur  

Gebruik is geen determinant 

⋅ Gebruikersprofielen om gebruik in kaart te brengen: diversiteit van gebruik, frequentie 

van gebruik, opleidingsniveau, digitale vaardigheden, sociale positie, motivatie voor 

gebruik, nood aan en beschikbaarheid van ondersteuningsnetwerk, autonomie van 
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het gebruik, meerwaarde van gebruik 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusie beleid:  

⋅ Meetsinstrument in lijn met complexiteit en multidimensioneel karakter van digitale 

uitsluiting 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Betaalbaarheid van het Internet is problematisch 

SCV-survey is niet geschikt om digitale uitsluiting te meten 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Diversiteit in stemmen / informatie  

⋅ Aanpak om kwetsbare groepen te betrekken (klankbordgroep, intermediairen, 

vertrouwensrelatie, terugkoppeling en kennisdeling, budget en tijd) 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar werk- en beleidsveld door de resultaten publiek te presenteren. 

 

De onderzoeksvragen en -delen die in de volgende secties van het doctoraat verder moeten worden 

behandeld, zijn aldus:  

 

Deel I – Digitale Uitsluiting ⋅ Verfijning van de conceptuele invulling van digitale ongelijkheid, digitale 

uitsluiting en digitale inclusie 

⋅ Verdere identificatie van indicatoren voor gecontextualiseerde 

gebruikersprofielen 

⋅ Exploratie van de oorzaak-gevolg relatie tussen gebruik en sociale uitsluiting 

Deel II – Digitale Inclusie ⋅ Verdere identificatie van bouwblokken van een duurzaam e-inclusiebeleid 

e-Inclusie in Vlaanderen ⋅ Identificatie en formulering van beleidsaanbevelingen om de duurzaamheid van 

e-inclusie initiatieven te bevorderen 

	  

2.3 Over	  de	  wisselwerking	  tussen	  digitale	  en	  sociale	  uitsluiting	  	  

2.3.1 Situering	  van	  de	  publicatie	  
 

De derde publicatie van dit doctoraatsonderzoek “Digital by default: Consequences, casualties and 

coping strategies” wordt eind december 2015 gepubliceerd in het boek “Social inequalities, media and 

communication: A global perspective”, uitgegeven door Jan Servaes en Toks Oyedemi bij Lexington 

Books. Het boekhoofdstuk werd uitgewerkt als antwoord op een oproep voor bijdragen, gelanceerd in 

mei 2014.23 Initieel werd door de doctoranda een abstract uitgeschreven met dr. Trisha Meyer (IES 

VUB), dr. Jernej Amon Prodnik (University of Ljubljana, Social Communication Research Centre) en 

prof. dr. Leo Van Audenhove, promotor van het doctoraatsonderzoek. De initiële aanzet voor deze 

abstract werd uitgewerkt door de doctoranda en gereviseerd door de drie andere coauteurs. Na 

indiening en aanvaarding van de abstract vond er een verschuiving van auteurs plaats en werden dr. 

Prodnik en dr. Meyer vervangen door Rob Heyman, doctoraatsonderzoeker bij iMinds SMIT VUB en 

Koen Salemink, doctoraatsonderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Inhoudelijk werden er geen beperkingen opgelegd door de call for papers. Op voorstel van de 

doctoranda, en in samenspraak met de coauteurs, werd de focus daarom gelegd op de volgende drie 

onderdelen: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Zie	  bijlage	  Nr.	  12	  –	  Call	  for	  chapters	  Servaes	  &	  Oyedemi.	  
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⋅ Onderdeel 1: de verdere uitklaring van de wisselwerking tussen digitale en sociale uitsluiting 

op basis van een theoretische vergelijking van de risicofactoren van digitale versus sociale 

uitsluiting, verdeeld over vijf type bronnen: economisch, cultureel, politiek, sociaal en 

persoonlijk; 

⋅ Onderdeel 2: een herbeschouwing van drie verklarende modellen van digitale uitsluiting: van 

Dijk’s model on resources and appropriation (2003), Gilbert’s model on the 

interconnectedness of urban and digital inequalities (2010), and Helsper’s correspondings 

fields model for digital exclusion (2012);  

⋅ Onderdeel 3: een kritische visie op de potentiële meerwaarde van de beschouwing van ICTs 

als entitlements vanuit een mensenrechtenperspectief.  

 

De redactie en inhoudelijke accenten werden als volgt verdeeld onder de verschillende auteurs:  

 

⋅ Doctoranda: inhoudelijke realisatie en redactie van onderdeel 1, verwoord in de volgende 

tekstdelen: Introduction – the myth of a free digital choice; From digital to social exclusion and 

back – a fundamental questioning; Conclusion – some fundamental questions for digital 

inequality research. Inhoudelijke samenwerking met Koen Salemink aan onderdeel 2: A 

critical perspective on digital inequality frameworks. Revisie van de onderdeel 3 dat werd 

uitgewerkt door Rob Heyman.   

⋅ Rob Heyman: inhoudelijke uitwerking en redactie van onderdeel 3, verwoord in het volgende 

tekstdeel: ICTs as Entitlements – a human rights perspective. Revisie van het volledige artikel 

aan het einde van het schrijfproces. Toevoeging van inhoudelijke accenten vanuit het 

onderzoeksdomein Communicatiewetenschappen en het eigen empirische onderzoek naar 

privacy.24 

⋅ Koen Salemink: inhoudelijke samenwerking met de doctoranda aan onderdeel 2, verwoord in 

het volgende tekstdeel: A critical perspective on digital inequality frameworks. Revisie van het 

volledige artikel aan het einde van het schrijfproces. Toevoeging van inhoudelijke accenten 

vanuit het onderzoeksdomein Culturele Geografie en het eigen empirisch onderzoek naar de 

ervaringen van woonwagenbewoners met digitale media.25 

⋅ Prof. Dr. Leo Van Audenhove: revisie van het volledige artikel aan het einde van het 

schrijfproces.  

 

Er werd een initiële draft uitgewerkt van 39 pagina’s die achteraf, vanuit de vereisten van de uitgever, 

werd ingekort tot een finale versie van 28 pagina’s. Hierbij werd het tweede onderdeel – een kritische 

herbeschouwing van drie verklaringsmodellen voor digitale uitsluiting – geschrapt om alsnog een 

logische opbouw van argumentatie en inhoud te garanderen. De inzichten uit onderdeel 2 gaven echter 

mee vorm aan de opbouw van de argumentatie in het artikel, en worden daarom mee verwerkt in de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Zie	   publicaties:	   Heyman,	   R.,	   De	  Wolf,	   R.,	   &	   Pierson,	   J.	   (2014).	   Evaluating	   social	  media	   privacy	   settings	   for	  
personal	  and	  advertising	  purposes.	  In:	  Info,	  16(4):	  18–32.	  Heyman,	  R.,	  &	  Pierson,	  J.	  (2014).	  Blending	  mass	  self-‐
communication	  with	  advertising	  in	  Facebook	  and	  LinkedIn:	  Challenges	  for	  social	  media	  and	  user	  empowerment.	  
In:	  International	  Journal	  of	  Media	  and	  Cultural	  Politics,	  9(3):	  229-‐246.	  
25	  Zie	  publicaties:	  Salemink,	  K.,	  &	  Strijker,	  D.	  (2014).	  Social	  and	  digital	  exclusion:	  The	  Case	  of	  Gypsy-‐Travelers	  in	  
the	   Netherlands.	   Paper	   presented	   at	   the	   25th	   European	   Regional	   Conference	   of	   the	   International	  
Telecommunications	   Society,	   Brussels,	   June	   22-‐24.	   Salemink	   K.,	   &	   Strijker	   D.	   (2012).	   Breedband	   op	   het	  
platteland.	  Rapportage	  voor	  Woon-‐	  en	  Leefbaarheidsbasisplan	  Oost-‐Groningen,	  RUG-‐FRW,	  Groningen.	  
 



	   145	  

inhoudelijke contextualisering bij het artikel. De publicatie werd onderworpen aan een peer review door 

de uitgevers van de publicatie, namelijk Jan Servaes (City University of Hong Kong, University of 

Massachusetts Amherst) en Toks Oyedemi (University of Massachusetts Amherst). 

2.3.2 Methodologie	  
 

Het voornaamste doel van het artikel is om meer inzicht en informatie te verschaffen over de 

wisselwerking tussen digitale en sociale uitsluiting, vanuit een invalshoek die verder gaat dan puur 

sociaal-economisch bepaalde factoren. De publicatie is niet bedoeld om beleidsaanbevelingen te 

formuleren of om een directe invloed te hebben op het beleid. Methodologisch ligt de focus daarom op 

een puur theoretische en conceptuele denkoefening. Deze denkoefening werd gerealiseerd op basis 

van een uitgebreide literatuurstudie uit verschillende invalshoeken (cf. sociale ongelijkheden, 

leerdrempels, digitale ongelijkheden, theoretisch onderzoek, empirische studies…) en uit verschillende 

wetenschappelijke disciplines (cf. communicatie-wetenschappen, pedagogie, sociologie, politieke 

wetenschappen…), aangevuld met de bevindingen uit de verschillende onderzoekstrajecten van iMinds 

SMIT VUB aan de basis van dit doctoraatsonderzoek (zie ook 1.1.3. Empirische onderzoeken aan de 

basis: een overzicht). Het beantwoordt een aantal cruciale vragen die tot nu toe onbeantwoord bleven 

en draagt op die manier bij aan een grotere verscheidenheid in kennis en informatie over digitale 

uitsluiting. Het levert zo een belangrijke bijdrage aan de participatieve en actiegerichte aanpak van het 

doctoraatsonderzoek. 

2.3.3 Publicatie	  
 

Mariën, I., Heyman, R., Salemink, K. & Van Audenhove, L. (forthcoming). Digital by Default: 

Consequences, Casualties and Coping Strategies. In: Social Inequalities, Media and Communication: A 

Global Perspective, by Servaes, J. & Oyedemi (eds.). T. Rowman & Littlefield Publishing Group, 

Lexington Books. 

 

  

Introduction: The Myth of a Free Digital Choice 

 

The overall question throughout research on digital inequalities has mainly been what hinders or 

prevents individuals from engaging voluntarily with ICTs by examining differences in access and 

usage. This is quite logic because initially ICTs were – similar to television or telephones – not 

much more than new and emerging technologies ready to be diffused and adopted (Rogers, 2003). 

Digital divide research consequently focused on studying socio-demographic characteristics in 

relation to patterns of diffusion, adoption and usage (Barzilai-Nahon 2006; Hanafizadeh et al. 

2009). This explains why the first findings pointed at a lack of physical access as a first and 

foremost characteristic of digital inequalities (NTIA 1999). Nowadays, many researchers assume 

ubiquitous connectivity as an enabling force for all. The overall picture for digital inclusion has 

become more complex, and a lack of motivation to engage with ICTs, insufficient digital skills, 

scarce resources and support, and limited opportunities regarding training, learning or usage have 

additionally been identified as key barriers (Brotcorne, Mertens and Valenduc 2009; Helsper 2012; 

Mariën and Van Audenhove 2011). What however has not evolved in the current theoretical 

frameworks and measurement schemes is the premise of the voluntary engagement with ICTs. 
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The main focus still is if and to what extent people are choosing or willing to adopt and use ICTs 

(Tsatsou 2011).  

 

Our research, on which we build this contribution, has shown that this voluntary basis of 

engaging with ICTs is less and less valid in today’s Western societies (Mariën and Prodnik 2014; 

Mariën et al. 2013). Services are digitized at an ever-faster pace. Innovation cycles are succeeding 

rapidly and endlessly, leading to a continuous stream of new ICTs, applications and services. 

Access to institutional processes, information streams, and employment or education opportunities, 

are increasingly being transformed into digital by default (Helsper 2011). Moreover, the use of 

ICTs is clearly set as the overall normative stance of how today’s Western societies are organized. 

Problematic in this regard is that, at first sight, public and private institutions are implementing 

the majority of these digitization processes without an in-depth consideration of those who are 

being victimized and set aside (Mariën and Prodnik 2014). This implies that the crucial question 

of research on digital inequalities is not who chooses to engage with ICTs and who does not, as if it 

were predetermined by choice but instead at which levels the digitization of society in all its forms 

is reinforcing or creating mechanisms of social exclusion. Ongoing digital developments are 

regarded as an important contributor to social stratification. In this sense, one has to follow the 

digital default or face social exclusion (Mariën and Prodnik 2014; Crang et al. 2007). 

 

Digital inequalities today transcend the idea of what Helsper (2008) has referred to as a free and 

informed digital choice, conceptualized as the freedom of individuals to choose whether they 

engage with ICTs or not according to their own beliefs, desires, wants and needs. Digital 

inequalities evidently also apply to self-excluded non-users who voluntarily choose not to engage 

with ICTs, in spite of appropriate levels of access and skills. They are characterized by an overall 

lack of motivation and a negative attitude towards ICTs (Haddon 2000). Particular in this regard 

is that many self-excluded non-users might indirectly be considered as users because they tend to 

rely on proxy-users to resolve their digital needs: other individuals – very often family members or 

friends – are using the Internet, digital services or other ICTs on their request (Gilbert 2010; 

Helsper 2008). However, whereas individuals might believe they are making a free digital choice, 

in reality their engagement with ICTs is determined by contextual factors such as the available 

infrastructure, pricing schemes or policies within a region, or cultural and social influences of 

one’s immediate surroundings (Helsper 2008; Townsend et al. 2013; Witte and Mannon 2010). In 

fact, this especially applies digitally excluded non-users living in poverty and in poorly connected 

rural areas (Michailidis et al. 2011). These individuals are non-users by force, but often – because 

of societal pressure and expected societal norms – prefer to claim they are non-users by choice 

instead of acknowledging their personal flaws and their inability to adapt to the overall digital 

norm of society (Witte and Mannon 2010).  

 

The assumption can thus be made that non-engagement, and the idea of making a free digital 

choice, has become nearly impossible in today’s Western societies, due to the in-depth 

entanglement and ubiquity of ICTs within daily practices, routines and common public and 

private services. This implies that the premise of choosing to engage or not engage with ICTs is 

becoming oblivious and should no longer be considered as a valid entry point for studying digital 

inequalities. Consequently, theoretical models based upon appropriation theory or the diffusion of 

technologies are outdated and the need for a new approach is emerging. Also, it implies that 
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merely using the perspective of digital inequalities – i.e. studying differences in access, usage, 

skills and other barriers – is insufficient and that additional examinations are needed of how, 

where and to what extent mechanisms of digital exclusion – i.e. immediate societal disadvantages 

caused by digital inequalities – are at play. Therefore, this contribution approaches digital 

inequalities from a human rights perspective – e.g. the various rights that individuals are entitled 

to because they are necessary to ensure full participation in society. As such, this contribution 

adds a new dimension to the current investigations of digital inequalities. Instead of looking at 

individual flaws, and the dynamics behind these, this contribution examines the processes that 

are hindering or enabling commonly accepted entitlements. It will do so by delivering the following 

aspects: 

 

(1) A theoretical comparison of at-risk indicators of social versus digital exclusion, 

distributed across five types of resources: economic, cultural, political, social and personal. 

(2) A critical view on the added value of a human rights perspective, and the referral to ICTs 

as entitlements. 

 

As such, this contribution will provide a critical and in-depth analysis of how, in what life domains, 

in what particular spatial contexts, and amongst which population groups old and new 

mechanisms of exclusion are being created by the digitization of society.  

From Digital to Social Exclusion and Back: A Fundamental Questioning 

 

Throughout the last decade, leading scholars have shown that digital exclusion is a highly complex 

and multidimensional phenomenon that is defined by various technology-related barriers and 

social exclusion mechanisms, both on individual and institutional level (Gilbert 2010; Helsper 

2012; Tsatsou 2011; Witte and Mannon 2010; Zillien and Hargittai 2009). On the one hand, ICT-

related barriers such as a lack of physical and qualitative access, low levels of digital skills, little 

to no opportunities of use or a systemic lack of motivation to engage with ICTs have been 

identified as key disablers (Tsatsou 2011; van Dijk 2005; Mariën and Van Audenhove 2011). On 

the other hand, digital exclusion has been identified as a structural issue that is highly 

intertwined with mechanisms of social exclusion and as such, is related to aspects of social status, 

class and social stratification (Witte and Mannon 2010). According to van Dijk (2003, 2005) the so-

called Matthew effect is clearly at play as advantaged groups within society continuously and 

systematically succeed in using ICTs to their immediate societal advantage whereas this is not or 

less the case for disadvantaged groups, thus reinforcing mechanisms of social exclusion and 

stratification. Moreover, the relation between digital and social exclusion is claimed to be 

bidirectional, stating that digital exclusion leads to social exclusion and vice versa. Thus creating 

a vicious cycle of exclusion mechanisms: “Social exclusion leads to digital exclusion, which in turn 

perpetuates and exacerbates that social exclusion.” (Warren 2007, p. 379). 

 

Notwithstanding that large-scale quantitative studies seem to confirm the nature of the mutual 

relation between determinants of digital and social exclusion, doubt remains about the causality 

between both (Helsper 2008; van Deursen 2010). Whereas quantitative research indicates that 

socioeconomic status characteristics – age, gender, income, job status, ethnic background… – are 

amongst the main indicators for digital exclusion, more contextualized and often qualitative 
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studies show a slightly different picture and draw attention to the distribution of support 

mechanisms and other types of economic, social and cultural resources. Moreover, these studies 

highlight that not all disadvantaged individuals are confronted with a high number of ICT-related 

barriers. On the contrary, they show that a vast part of these socially disadvantaged groups 

succeed rather well in using ICTs to their immediate advantage (Gilbert 2010; Mariën 2012; 

Schurmans and Mariën 2013). Simultaneously, other research indicates that mechanisms of 

digital exclusion are even so present amongst advantaged – and thus unexpectedly digitally 

excluded groups – such as young people, high-educated elderly or middle-class families (Brotcorne 

et al. 2010; Haché and Cullen 2010; Hargittai 2010; Livingstone and Helsper 2007).  

 

Consequently, the relation between digital and social exclusion is not as one-dimensional and 

straightforward as presumed and a revision of the causal relation between both is called for. 

Therefore, this contribution entails a critical comparison of the characteristics of at-risk factors of 

digital and social exclusion; based upon the results of several theoretical and empirical studies 

realized by the authors, that focused on the conceptual evolution of the digital divide to digital 

exclusion (Mariën et al. 2010); the modeling of a multidimensional framework for digital exclusion 

and digital inclusion policies (Mariën and Van Audenhove 2011; Mariën and Van Audenhove 

2012a, 2012b, 2012c); the exploration of the mutual dynamics and processes between digital and 

social exclusion (Mariën et al. 2013); the structural causes of user disempowerment (Mariën and 

Prodnik 2014) and qualitative user-oriented research amongst several vulnerable groups, e.g. 

NEETs26, people living in poverty, low-educated, unemployed and ethnic minorities (Mariën and 

Van Audenhove 2010; Mariën 2012; Salemink and Strijker 2014; Schurmans and Mariën 2013).  

 

Table 1 – Five Types Of Resources 

 

Personal resources Individual attributes that impact one’s ability to master ICTs or influence 
one’s societal status – e.g. wellbeing, personal values and attitudes, 
communication skills, soft skills and cognitive skills. (See annex 1) 

Social resources Rooted within one’s broader level of participation and compliance within 
society and one’s embedding in social capital networks – e.g. family 
composition, social support networks, societal norms. (See annex 2) 

Cultural resources Related to or originated in one’s personal cultural background – e.g. gender, 
age, ethnicity, language – and to one’s cultural practices and norms, often 
influenced by the imminent and dominant culture within one’s immediate 
social environment. (See annex 3) 

Economic resources The various aspects that have a decisive influence on one’s financial situation, 
such as employment, income, education and training opportunities, financial 
skills or economic opportunities. (See annex 4) 

Political resources The regulatory framework in place – e.g. policies, infrastructure, social rights 
and socio-spatial characteristics – and one’s potential participation within 
decision-making processes and bodies. Consequently, it also comprises 
reflections related to agency and structure. (See annex 5) 

 
 

To facilitate and structure this analysis, the at-risk factors and characteristics of digital and social 

exclusion were classified across Helsper’s (2008) categorization of five vital resources that are 

needed to ensure full digital and societal participation, namely personal, social, cultural, economic 

and political resources. These five resources are based upon Bourdieu’s (1986) interpretation of 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26 NEETs (cf. Not in Education, Employment or Training) verwijst naar jongeren die niet deelnemen 
op de arbeidsmarkt, of niet participeren in onderwijs of opleidingsmogelijkheden.  
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human capitals and represent a simplified and manageable approach to studying mechanisms of 

inequality because they cover both macro and micro aspects. As such, the comparison and analysis 

of at-risk factors and characteristics across these five types of resources – for a detailed overview 

see annex 1 to 5 – allows identifying if and how mechanisms of social and digital exclusion are 

intertwined.  

 

TABLE 2 – Dynamics of Social and Digital Exclusion: An Overview 
 

 

The overview as presented in Table 2 provides an in-depth understanding of the influential 

relation between social and digital exclusion and indicates, per type of resource, which at-risk 

factors coincide with one or more of the following dynamics: (1) social and digital exclusion are 

indirectly related (i.e. blue lines); (2) social exclusion is more prominent than digital exclusion (i.e. 

black lines); (3); social exclusion creates digital exclusion (i.e. green lines); and (4) digital exclusion 

reinforces social exclusion (i.e. red lines). The graphic overview in Table 2 also shows that indirect 

relations between social and digital exclusion are significantly less present than direct relations.  

Indirect Causes & Consequences: Defining Potential Exclusion Mechanisms 

 

Indirect relations initially appear to apply to policy-related at-risk factors. Four at-risk indicators 

are at play with regards to both social and digital exclusion, namely: impact of regulatory 

framework, public service infrastructure, social rights and wellbeing. The concrete characteristics 

are however distinct. For example, for the at-risk indicator wellbeing (see annex 1, personal 

resources) the characteristics of social exclusion are a lack of availability and access to care 

infrastructure and support, subject to substance abuse and a higher poverty risk amongst 

chronically ill individuals (Daly et al. 2008; Jehoel-Gijsbers and Vrooman 2007; Liamputtong 

2007; Salemink and Strijker 2012; Warren 2007). Digital exclusion on the other hand is 

characterized by a lack of usability standards, a lack of available and affordable adaptive 

technologies or a limited take-up of ICT-solutions for health issues (Boeltzig and Pilling 2007; 
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Communities and Local Government 2008). Though both are grounded in the specific needs and 

requirements of individuals dependent on some kind of care and support, there appears to be no 

direct cause-effect relation. The lack of care infrastructure is no direct cause of design inequalities 

and vice versa. There is however an indirect influence. Regulating usability standards and the 

affordability of adaptive technologies would significantly improve the care and support 

infrastructure as they imply solutions to immediate ICT-related barriers and enable a larger 

societal participation of populations with special needs (Bianchi et al. 2006). Similar dynamics can 

be identified with regards to the overall regulatory framework that applies to public service 

infrastructure and social rights (see political resources, annex 5). For example, the lack of a pro-

active poverty check alongside new regulatory measures goes hand in hand with a lack of 

reflection about social exclusion mechanisms that are potentially caused by digitization processes 

of public and commercial services. Also, the absence of a social tariff for ICTs and the lack of 

recognition of ICT-access as a social right are an indirect aspect of the overall lack of social service 

infrastructure and mediation by professionals to enhance access to these infrastructures and 

resources.  

 

Indirect relations are also present with regards to the following at-risk factors: family composition, 

personal characteristics (i.e. gender, age, ethnicity), and normative injunctions (i.e. societal norms, 

cultural norms, values, attitudes and opinions). The comparison shows that these at-risk factors 

have a more stringent impact on social than on digital exclusion; yet they indirectly define one 

another. Characteristics such as family breakdown, substance abuse, a defiant social identity, a 

lack of self-determination or a criminal or unstructured lifestyle are brought to the fore as direct 

causes and consequences of social exclusion (Communities and Local Government 2008; Haché 

and Cullen 2010; Helsper 2008; Emmel et al. 2006). Belonging to an ethnic minority, being a 

woman or an elderly person in many cases coincides with an increased risk of being socially 

excluded from various life domains (Jehoel-Gijsbers and Vrooman 2007; Warren 2007). 

Experiencing social exclusion is also characterized by a lack of sense of belonging to society, the 

inability to live according to common societal and cultural norms or a lack of life satisfaction and 

overall wellbeing (Helsper 2008; Jehoel-Gijsbers and Vrooman 2007; Lager et al. 2013; Witte and 

Mannon 2010). In the digital field, however, the effect of these at-risk factors is indirect, complex 

and contradictory in nature. The influence of cultural resources (i.e. gender, age and ethnicity) on 

digital exclusion remains fairly limited as they mainly define the context, diversity and intensity 

of usage patterns, without direct societal consequences (Brotcorne et al. 2010; Hargittai 2007; Lee 

2008). Gender defined ICT-use patterns imply that women use ICTs in a different way than men, 

which as such, is not a problem, as long as these use patterns are accompanied by societal 

advantages (Brandtzaeg et al. 2010; van Dijk 2003). The situation is similar with regards to age 

and ethnicity: usage patterns are developed according to daily wants and needs, or common 

cultural practices. Offline behavior, life style, life choices, daily practices or a rejection of digital as 

the overall accepted normative stance, undoubtedly define (non-) engagement with ICTs (Doyle 

2008; Haché and Centeno 2011). Differences in usage do not imply that mechanisms of exclusion 

are present, but with the growing importance of digital participation this is becoming ever more 

likely. Or as Livingstone and Helsper (2007, p. 424) emphasize:  

 

“People may approach learning, careers advice, participation or any other social benefit 

through both online and offline means, with the balance of resources still greatly favouring 
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offline routes to inclusion. If and when this balance alters, online routes to inclusion will 

become more important, and the costs of digital exclusion will become more apparent.”   

 

On the other hand, participating and living in today’s society with no or very limited engagement 

with ICTs is still possible. Moreover, non-use can easily go hand in hand with an overall sense of 

wellbeing (Brants and Frissen 2003; van Deursen 2010). This implies that being digitally excluded 

can coincide with being socially included. Hence, the reasoning that personal characteristics and 

normative injunctions based upon individual choices or shaped by the social and cultural context 

have a more stringent impact on social than on digital exclusion.  

Direct Causes & Consequences: Redefining Old & New Exclusion Mechanisms 

 

The analysis presented in Table 2 indicates that the direct relation between social and digital 

exclusion is twofold. On the one hand social exclusion mechanisms are transmitted to digital 

exclusion. On the other hand digital exclusion mechanisms are reinforcing old and creating new 

mechanisms of social exclusion. The at-risk factors of social exclusion that are continued, and 

moreover amplified in the digital field are related to skills (i.e. cognitive, social, soft, financial, 

language and education), financial strength (i.e. employment, income and economic opportunities), 

social support networks, socio-spatial inequalities and self-determination (i.e. agency, 

participation in decision-making bodies). For social and digital exclusion, these at-risk factors and 

their characteristics are identical. In other words, regarding skills, financial strength, support 

networks, socio-spatial inequalities and self-determination, the old and deep-rooted mechanisms of 

social exclusion are transposed to digital exclusion. For example, unemployment and poverty 

hinder people from acquiring a certain degree of financial independence and stability. Logically, 

this causes a limited capacity to acquire qualitative and sustainable home access to ICTs, pay for 

the secondary costs that go hand in hand with the use of ICTs or take advantage of package deals 

or bundling of services (Brotcorne et al. 2010; Livingstone and Helsper 2007; Pena-Lopez 2009; 

van Deursen 2010; van Dijk 2005). Lack of compliance with formal education, negative learning 

experiences, poor educational achievement, lack of recognition of certification schemes, differing 

learning styles and learning needs hamper engagement in formal and lifelong education in general, 

but also in additional ICT-related courses (Brotcorne et al. 2009; Heeley and Damodaran 2009; 

Mariën and Van Audenhove 2008). These mechanisms of limited participation in education seem 

to co-exist and apply to learning trajectories in general, disregarding the field, focus and topic of 

the course or training (Salemink and Strijker 2014). Low levels of self-esteem, confidence, self-

efficacy, communication competences and problem-solving capabilities hamper social interactions 

and autonomy in daily life, and also limit interaction with or about ICTs. Moreover, they go hand 

in hand with so-called button anxiety – e.g. being subject to feelings of fear and anxiety when 

having to deal with ICTs (van Dijk 2006). Low levels of agency, self-efficacy and problem-solving 

skills also hinder an autonomous use of ICTs and the development of digital skills through trial-

and-error and other autodidact ways (Haché and Cullen 2010; van Dijk 2005). Consequently, a 

lack of social, soft and cognitive skills increases the need for support, creates more dependency on 

others and reinforces feelings and mechanisms of disempowerment. An underlying hypothesis is 

that, in today’s digital society, autonomy leads to empowerment whereas a lack of autonomy leads 

to vulnerability (Pierson 2012).  
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The reinforcement of old and the creating of new mechanisms of social exclusion due to digital 

exclusion mechanisms mainly applies to at-risk factors related to cultural characteristics (i.e. 

gender, age, and ethnicity), normative injunctions (i.e. values, attitudes and opinions, societal 

norms, cultural norms) and political resources (i.e. regulatory framework, socio-spatial 

opportunities and public service infrastructure). Moreover, the digital norm implemented within a 

society and the ability of individuals to access, find and benefit from opportunities and support 

networks have a decisive influence. The rapid and ongoing digitization of public and private 

services in all life domains is pushing towards the obligatory use of ICTs, thus creating 

mechanisms of user disempowerment, limiting the individual ability to make free digital choices 

and thus leading to diminished feelings of wellbeing (Crang et al. 2006; Helsper 2008; Mariën and 

Prodnik 2014). Those who do not wish to use ICTs or those who do not have the ability and 

opportunity to easily engage with ICTs are increasingly being excluded from commonly accepted 

entitlements such as services, work, education or information (Mariën and Prodnik 2014). People 

who live in ‘underserved’ rural areas especially face difficulties in acquiring access to public 

services (Salemink and Strijker 2012). The spatial factor of rurality can even result in a so-called 

‘rural penalty’: people who live at a distant from services – in some cases by choice, in some cases 

as a given fact – have limited access to these services. Their physical remoteness is reinforced by 

their limited access to digital connections, thereby putting these people at risk of digital and social 

exclusion (Malecki 2003; Townsend et al. 2013). Or as van Deursen and van Dijk (2010, p. 909) 

explain more profoundly:  

 

“…there are strong indications that large parts of the population will be excluded from 

actual and effective Internet use … In the beginning, groups with fewer internet skills will 

be persuaded in negative ways; flights will be booked, concerts will be sold out, jobs will be 

given away, and dates will primarily be granted to those having access. Continuing the 

transformations towards the Internet in the most important domains of life will eventually 

lead to serious problems is the lack of internet skills among large parts of the population is 

not accounted for.” 

 

In particular, this occurs when there is a discrepancy between individual proficiency levels, 

cultural and context defined usage patterns and the level of digitization within society. Negative 

consequences occur when individuals are disabled or prevented from grasping the fundamental 

added value of ICT-usage (Brotcorne et al. 2010; Hargittai 2010; Witte and Mannon 2010; Zillien 

and Hargittai 2009). Or yet, when one individual or population group, more than another, 

succeeds in taking immediate added value out of their ICT-use (Hüsing and Selhofer 2004; van 

Dijk 2005). Mechanisms of social exclusion also apply when and where individuals are disabled 

from benefiting from the added value of different networks in terms of support or opportunities 

(Crang et al. 2007; Warren 2007). Support networks provide opportunities of use, stimulate the 

development of digital skills and deliver vital information about new and valuable applications. 

More and more, support networks (i.e. social and cultural capital communities) are transferred to 

online environments, incapacitating non-proficient or limited users to make part of or rely on 

these digitized networks (Bakardjieva 2005; Brotcorne et al. 2010; Graham 2002; Haddon 2006; 

Stewart 2007; van Dijk 2005). In other words, the ongoing digitization of our daily routines and 

practices, in all life domains, proportionally increases the risk of reinforcing existing and creating 

new mechanisms of social exclusion. 
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  ICTs as Entitlement: A Human Rights Perspective 

 

When reflecting about renewed approaches for studying digital inequalities, ideas on integrating a 

human rights perspective always submerge. This is quite logic, seen how extensively digital 

inequalities are interwoven with social inequalities, and consequently how solutions are 

intertwined with social inclusion policies (Haché and Cullen 2010; Martinez and Mesa del Olmo 

2010; Tsatsou 2011). More yet – especially in the field of digital inclusion policies and practices – 

human rights and the social, economic and cultural participation they entail are brought to the 

fore as the overall normative stance for identifying solutions (Bianchi et al. 2006; Steyn and 

Johanson 2011). Mansell (2002), for example, proposes a rights-based approach for redefining new 

media policies in order to enable individuals to become empowered, active and capable media 

users. Peters (2014) gives a comprehensive and critical overview of how human rights principles 

are being and should be applied to the Internet. Selwyn (2003), in turn, uses various dimensions of 

participation in society as a potential framework for defining key digital inclusion policy priorities. 

Bianchi et al. (2006) take that approach one step further and frame inclusion as: 

 

“a normative imperative, consisting of a set of individual entitlements to fundamental 

human freedoms, autonomy, dignity and equitable participation in society. Each citizen 

should be able to claim these entitlements on the basis of the universally agreed canon of 

human rights.” (Bianchi et al. 2006, p. 1-2) 

 

Moreover, various scholars highlight the promising potential of ICTs for developing broader 

societal goals such as improving health, stimulating learning or enabling economic opportunities 

and societal participation (Bianchi et al. 2006; Haché and Cullen 2010; Notley and Foth 2008; 

Steyn and Johanson 2011). It is amongst others this potential for empowerment, inclusion and 

participation that has initiated the idea of considering access to ICTs as a human right and an 

entitlement to be strived for, see for example, the discussion paper by Unesco (2013) on Internet 

universality.  

 

However, taking access to ICTs as a human right, and consequently the idea of Universal Access 

as a starting point of reflection and policies, is accompanied by a number of risks and potentially 

perverse effects (Witte and Mannon 2010). It neglects two important questions. First, is everybody 

capable of using the Internet and secondly does this increase their autonomy or freedom? If we 

invest in diffusing new media, can we make sure that civilians are more free or empowered, and 

increase their overall societal inclusion and participation? Or are we merely helping capital to find 

new markets through self-fulfilling prophecies of connectedness (van Dijck 2013) resulting in more 

subsumption of the prosumer commodity (Fuchs 2012). Or is like Mansell (2002, p. 6) indicates, 

another approach needed, that focuses on skills and capabilities: 

 

“Once connected, there are no grounds for simply assuming that citizens will be empowered 

to be able to conduct their social lives in meaningful ways. There is, therefore, a growing 

need to examine whether the deployment of new media is consistent with ensuring that the 

majority of citizens acquire the necessary capabilities for interpreting and acting upon a 

social world that is intensively mediated by the new media.” 
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Such reflections are consistent with the findings brought to the fore by civil society organizations 

in the field of digital inclusion. Delivering mere ICT-access to individuals does not lead to an 

automatic amelioration of their societal position (Bianchi et al. 2006). Instead, a comprehensive 

approach is needed with a focus on combating the various ICT-related barriers (i.e. access, skills, 

attitude, opportunities of use, support resources...) while framed within social policy initiatives 

(Notley and Foth 2008; Wright and Wadhwa 2010).  

Sen’s Capabilities and Freedom frameworks: Lessons Learnt  

 

In order to bring focus to these broader, yet highly individualized goals of empowerment, 

participation and inclusion, Sen’s capability approach (1993, 2001) is increasingly being applied to 

frame media entitlements in a more comprehensive way that exceeds mere access and usage 

(Bianchi et al. 2006; Mansell 2002; Garnham 1997). Claims are made that the capability approach 

places the individual at the center of inclusion policies (Bianchi et al. 2006). Or, that stimulating 

the development of capabilities, allows individuals to make free and informed choices about their 

(non-) engagements with ICTs (Helsper 2008; Nussbaum 2000; Selwyn and Facer 2007). 

Consequently, one of the central questions of digital inclusion initiatives has become how the 

overall capabilities of socially and digitally excluded individuals can be developed so as to allow an 

autonomous, empowered and self-conscious (non-) use of ICTs. Obviously, Sen’s framework has 

dealt with the same questions for development. What needs to be measured and improved in order 

to increase autonomy and empowerment? Previous development theories looked at utility, 

measured in money as a proxy for utility or directly by mapping access to certain resources. The 

problem with access is that it is relative to ones’ position and the society one is in. More yet, not all 

resources are equally required by the same person:  

 

“For example, a poor person with a parasitic stomach ailment may prefer two kilos of rice 

over one, in much the same way that another person – equally poor but with no ailment – 

may, but it would be hard to argue that both do equally well with, say, one kilo of rice.” 

(Sen 2001, p. 69)  

 

Also, actors may be free to refrain from consuming these resources, which is different from not 

being able to consume them. For example, a person fasting may have access to food, but chooses 

not to. This last example is similar to the digitally self-excluded. In these cases access to goods and 

capital are bad parameters for freedom. Societies on the other hand, create particular expectations 

with regard to necessary goods and services:  

 

“By necessaries I understand not only the commodities which are indispensably necessary 

for the support of life, but whatever the custom of the country renders it indecent for 

creditable people, even the lowest order, to be without.” (Sen 1981, p. 18 in Garnham, 1997) 

 

So, a society has certain ‘necessaries’ that are required to coincide with the overall common 

normative standard in society. Necessaries may at first hand seem physical resources, but they 

should be more broadly interpreted, as they can also consist of, for example, access to information 

or education. 
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Sen proposed to stop measuring factors that were only indirectly related to wellbeing by focusing 

on functionings or “the various things a person may value doing or being.” (Sen 2001, p. 75). A 

person’s wellbeing could than be evaluated by analyzing the various functionings achieved in that 

person’s life. It is however important to note the difference between wellbeing and agency. 

Because not all functionings are achieved by one isolated person. Being able to vote for example, 

or having food is usually not achieved by one person only (Robeyns 2005). However, a focus on 

mere functionings would be similar to utilitarian approaches. Individuals may still chose to 

disregard these life goals because they favour other goals or are unable to change resources in 

functionings due to lack of particular resources, which are indirectly related to a good. To escape 

the shortcomings of utilitarian approaches and account for individual heterogeneity, Sen 

introduces capability sets that constitute all feasible functionings available to a person (Sen 2001, 

p. 75), including freedom of choice. Individuals can still decide not to convert a possible functioning 

into an achieved functioning. This means that a capability is a potential functioning if all 

conversion factors are present (Robeyns 2005). Robeyns (2005, p. 99) has deepened and diversified 

the definition of conversion factors by identifying three groups:  

 

(1) personal conversion factors (e.g. metabolism, physical condition, sex, reading skills, 

intelligence) influence how a person can convert the characteristics of a commodity into a 

functioning;  

(2) social conversion factors (e.g. public policies, social norms, discriminating practices, 

gender roles, societal hierarchies, power relations); and,  

(3) environmental conversion factors (e.g. climate, geographical location).  

 

According to Sen the ultimate goal of development is freedom that can either be instrumental or 

intrinsic. Instrumental freedoms are basic freedoms required to develop and enable other types of 

freedom that in turn can again be instrumental or intrinsic. The ultimate goal of Sen’ framework 

for development is intrinsic freedom, or in other words, to have a complete capability set. A major 

shortcoming of Sen’s work, however, is that he refrains from defining intrinsic capabilities because 

they depend on individual and cultural preferences. Nussbaum criticizes Sen’s lack of 

fundamental freedoms, these are required to create: “fundamental entitlements that are to some 

extent independent of the preferences that people happen to have, preferences shaped, often, by 

unjust background conditions.” (Nussbaum 2003, p.48). 

ICTs as Entitlement: Really?  

 

In spite of a broader approach on capabilities, the fundamental question for defining key priorities 

for digital inclusion remains whether ICTs can and should be considered as an entitlement and a 

basic human right. Translating Sen’s approach to digital inequalities implies that ICTs can only 

be entitlements if they are not merely considered as functionings but also conversion factors for 

other functionings. This has to be the case to such an extent that individuals without this 

conversion factor – ICTs – are disadvantaged and unable to access particular capabilities. In other 

words, when these individuals are deprived of capabilities because access to ICTs is an 

instrumental freedom. Consequently, ICTs should only become an entitlement if benefits for a 

majority result in deprivations for a minority with regard to other important freedoms. For 

example, it is no longer possible to find jobs without ICTs, in that case, ICTs have become an 
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irreversible part of job hunting for non-users. In this regard Mansell (2002) adds that access is not 

enough, and that other conversion factors such as skills should additionally be incorporated as 

entitlements. 

 

A crucial question in this regard is whether the continuous and rapid digitization of society is 

currently creating such a situation in which a majority has all the advantages while a minority is 

living a worst-case scenario. The results of the comparison of at-risk factors and their 

characteristics confirm the reality of the Matthew-effect in the field of digital exclusion, as already 

indicated several years ago by van Dijk (2003, 2005). Some advantaged groups are in other words, 

continuously able to improve their societal position, whereas disadvantaged groups are not. 

However, it remains unclear whether there’s a fundamental imbalance within today’s Western 

societies between these advantaged and disadvantaged groups. The reality is that adoption figures 

of access, use and skills tend to show overtly positive evolvements. Whereas research on digital 

exclusion clearly indicates that a vast part of individuals is not following the digital (r)evolution. 

Consequently, starting to consider ICTs as entitlements is only possible if one recognizes the 

potential benefits on the one hand, and the concrete deprivations on the other hand. According to 

Garnham (1997, p. 123) this means that one has to see what capabilities people without ICTs are 

deprived from: “For instance, while I personally hate the mobile phone, we have to recognize that 

mobility widens the capability set and is a functioning that is increasingly widely available. Are 

those without it now sufficiently disadvantaged to make it an entitlement?” It also implies that it is 

important to invest in longitudinal research on the convergence between human rights, 

entitlements and digital inequalities and how each of these aspects is influenced by the ongoing 

digitization of services and society in general.  

 

But these reflections on ICTs as entitlements should also be reframed more critically. If a society 

has to rely on a technology it does not control, such as the Internet or social media, should we 

strive to make it an entitlement? Especially if this technology in itself is not yet finished or 

stabilized (Feenberg 2009). Defining unfinished ICTs as entitlements is a dangerous game where 

one risks to drive capitalist expansion while at the same time increasing digital(ized) conversion 

factors for fundamental freedoms. It means that entitlements are used to primarily drive economic 

considerations and only secondly fundamental freedoms. Also, non-users, whether by choice or not, 

beg the question if ICTs should ever be taken as the overall normative stance within society. 

These non-users may have valid arguments to resist progress and these are nullified if digital by 

default is set as the overall norm or better said as an unwanted entitlement. One might argue that 

many self-excluded users rely on proxy-users, but they are particular and spontaneous. It is 

impossible to depend on the benevolence of proxy-users in a universal human rights perspective. 

An ICTs-as-entitlements approach should make claims about the right to proxy-technologies or 

proxy-conversion factors. In other words, an entitlement approach has to question the digital by 

default instead of vindicating this default. 

Some Fundamental Questions for Digital Inequality Research 

 

The analysis and comparison of at-risk factors and their characteristics, spread across personal, 

social, cultural, economic and political resources, has undoubtedly shown that social and digital 

exclusion mechanisms are intertwined. Moreover, it emphasizes that distinct spheres of influences 
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between social and digital exclusion are a reality. Digital exclusion is embedded in offline social 

exclusion, and with the ongoing digital developments, the digital realm starts to substantially 

affect the offline realm. However, the relation between social and digital exclusion is linear, 

circular, and in that sense not straightforward. 

 

In the first place, this contribution points out that social inequalities do not at all times and under 

all circumstances lead to digital inequalities, as is too often and easily presumed. It clarifies that 

such a direct and unilateral cause-effect relationship foremost applies to skills, financial strength, 

social support networks, and socio-spatial characteristics. Consequently, resolving digital 

exclusion mechanism related to each of these aspects must automatically consist of 

simultaneously resolving the underlying mechanisms of social exclusion. For providing qualitative 

and sustained access, it implies increasing the limited financial means of socially excluded 

individuals, or lowering the current costs of ICTs by way of alternative solutions such as a social 

tariff for Internet access. For skills, this means that an increased focus is needed on the 

development of soft and social skills to increase confidence, self-efficacy and autonomy. Increasing 

people’s soft skills is often a more necessary intervention than the actual provision of material 

goods such as access to ICTs. An ICT-ready mind is an important step towards adoption and 

actual sustainable usage. Also, additional research is needed to unravel and test (a) the hypothesis 

that autonomy leads to empowerment and that a lack of autonomy leads to vulnerability; and (b) 

the hypothesis that a lack of soft skills leads to mechanisms of self-exclusion by not asking, not 

going after what one is entitled to, by not taking the necessary steps towards engagement in social 

networks, employment or other life domains. To sum up, this contribution has highlighted that the 

debate so far has created substantial knowledge about individual capabilities and motivations, but 

the debate should now aim at understanding structures and mechanisms at meso and macro level. 

In the second place, this contribution accentuates the growing risk of becoming socially excluded 

due to mechanisms of digital exclusion. It suggests a justified fear that the willingness and ability 

of individuals to engage with ICTs will not continue to collide with the future and relentless 

digitization of society. The hypothesis is that the more processes and practices are digitized by 

default, the higher the risk will be of reinforcing existing and creating new mechanisms of social 

exclusion. In other words, the expectation is that new mechanisms of social exclusion will become 

more prominent in the future because formerly socially included groups will also become excluded. 

Consequently, the question “when, with whom and how are digitization processes creating new 

mechanism of social exclusion” is a crucial aspect of future digital inequality research.  

 

This contribution also articulates a fundamental need to further examine the idea of recognizing 

ICTs as entitlements from a human rights perspective. Do digitization processes negatively 

influence internationally accepted entitlements and basic human rights such as employment, 

social security, housing or education? And, even though the question “what ICTs should be 

entitlements” is medium determinist and in favor of a status quo, the reverse question “what 

happens if ICTs have become entitlements” is more critical and adds not only the inclusion of soft 

skills surrounding ICTs, but also the need to look for alternative conversion factors to guarantee 

instrumental freedoms. In other words, the fundamental point of reflection of solutions for digital 

inequalities should not be how to ensure that individuals are given the material goods they are 

entitled to for living according to the commonly accepted norms within a society, but instead, how 
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individuals can be enabled to develop their capabilities and alternative resources so they can move 

autonomously and self-consciously towards their own pre-set goals. 
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Annex nr. 1 – Personal Resources:  
At-risk Indicators And Characteristics Of Social And Digital Exclusion 

 
 Characteristics 

At-risk indicators Social exclusion Digital exclusion 
Psychological & 

physical well-being 
⋅ Lack of availability and access to care infrastructure 

and support  
⋅ Limited ability to engage with better diets, exercise 

habits, collaborative treatments… 
⋅ Lack of support due to social security status 
⋅ Subject to substance abuse, cf. drugs, alcohol… 
⋅ Higher poverty risk amongst chronically and 

terminally ill, and those with stigmatised diseases 

⋅ Design inequalities (cf. not in line with usability standards) 
⋅ Lack of availability, affordability and awareness of adaptive technologies 
⋅ Limited awareness, attitude and take-up of ICT-solutions for health problems 

 

Values, attitudes, 
opinions 

⋅ Defiant social identity 
⋅ Defiant symbolic references 
⋅ Lack of self-determination 
⋅ Lack of life satisfaction 
⋅ Subject to a criminal, chaotic or unstructured lifestyle 
⋅ Lack of awareness about the benefits of social, 

cultural, economic, educational participation 

⋅ Indirect effects of offline behaviour, life stage and lifestyle on ICT-access and use, cf. daily wants & 
needs, personal affordances, creative lifestyle, development creative content online 

⋅ Negative personal perception of ICTs 
⋅ Lack of perceived usefulness of ICTs 
⋅ Lack of interest in ICTs 
⋅ Lack of awareness about the potential personal benefits of ICTs 
⋅ Lack of awareness about the necessity of additional ICT-courses due to under or overestimation of 

skills level 
⋅ Limited willingness to engage in additional ICT-related courses 

Social and soft skills ⋅ Limited ability and confidence to interact with others, 
with institutions, in social activities due to lack of 
social intelligence, lack of communication skills, low 
self-esteem… 

⋅ Lack of confidence and competences to deal with 
difficulties in an autonomous and independent way 
due to lack of self-efficacy, lack of problem-solving 
capability 
 

⋅ Limited ability and confidence to interact with ICT-tools and services due to a lack of soft skills 
⋅ Limited ability and confidence to interact with others and with institutions when dealing with ICT-

problems 
⋅ Lack of ability to deal with ICTs and their dynamic nature (constant processes of renewal, rapid 

evolution, new services…) in an autonomous and independent way due to lack of self-efficacy and lack 
of problem-solving capability  

⋅ Subject to button anxiety 
⋅ Limited ability to develop a professional online identity 
⋅ Lack of communication skills for online interaction 

Cognitive skills ⋅ Limited educational potential & attainment within 
formal education 

⋅ Limited ability to engage in lifelong learning courses 

⋅ Limited educational potential & attainment within formal education 
⋅ Lack of ability to develop digital skills autonomously through practice or self-study (e.g. trial-by-error)  
⋅ Limited ability to deal with the multi-layered set-up of ICTs 
⋅ Stringent need of support when engaging with ICTs 
⋅ Lack of skills to determine when and what type of help is needed, and where to get that specific help 

Sources: Barzilai-Nahon, 2006; Bianchi et al., 2006; Brandtzaeg et al., 2010; Brants and Frissen, 2003; Brotcorne et al., 2010; Communities and Local Government, 2008a, 2008b; Daly et al., 2008; Dekkers and Kegels, 2003; 
Donat et al., 2009; Haché and Centeno, 2011; Haché and Cullen, 2010; Hargittai, 2003, 2007; Heeley and Damodaran, 2009; Helsper, 2008; Jehoel-Gijsbers and Vrooman, 2007; Lankshear and Knobel, 2008; Levitas et al., 
2007; Liamputtong, 2007; Livingstone and Helsper, 2007; Mossberger et al., 2003; Newholm et al., 2008; Schurmans and Mariën, 2013; Selwyn et al., 2005; Steyn and Johanson, 2011; van Deursen, 2010; van Dijk, 1999; 2003, 
2005; Warren, 2007; Zillien and Hargittai, 2009. 
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Annex nr. 2 – Social Resources: 

At-risk Indicators And Characteristics Of Social And Digital Exclusion 
 

 Characteristics 
At-risk indicators Social exclusion Digital exclusion 
Family composition ⋅ Family breakdown, cf. violence, divorce, abuse… 

⋅ Constraining family obligations 
⋅ Teenage pregnancy 
⋅ Poverty-risk amongst single-parent families 
⋅ Higher poverty risk amongst children placed within child care 

systems 

⋅ Negative ICT-attitude or low digital skills amongst family members 
⋅ Low or no media richness within household 
⋅ Limited freedom of use due to shared access to ICTs 
⋅ Limited ability to practice ICT-use 
⋅ Less ICT-access amongst singles due to access elsewhere, more financial constraints… 

Social support 
networks 

⋅ Limited embedding in social capital communities 
⋅ Lack of intensified social interactions  
⋅ Limited participation in formal and informal networks, cf. local 

associations, leisure… 
⋅ Lack of positive stimuli to engage and participate within society  
⋅ Lack of social support within immediate social environment (cf. 

family, friends, colleagues...) 
⋅ Lack of available forms of human capital, due to negative 

consequences of neighbourhood factors within poorer areas 

⋅ Limited participation in formal and informal networks, cf. local associations, leisure… 
⋅ Low or no media richness, limited skills levels and lack of opportunities of use within 

surrounding communities and networks 
⋅ Lack of communities of practice 
⋅ Lack of positive stimuli to use ICTs  
⋅ Limited ability to enlarge social networks through the use of ICTs 
⋅ Lack of strong and weak ties, warm experts, local experts, proxy users within immediate 

social environment (cf. family, friends, colleagues...) 

Societal norms ⋅ Limited social integration  
⋅ Rejection of common social norms 
⋅ Lack of sense of belonging to society 
⋅ Defiant view on norms of social citizenship (e.g. reciprocity, 

mutual obligations, social responsibilities) 
⋅ Inability to live according to common societal norms 
⋅ Defiant moral and social literacy 

⋅ Limited willingness or ability to engage with services that are digital by default 
⋅ Lack of compliance with digital by defaults as the overall norm within society 

Sources: Bakardjieva, 2005; Bianchi et al., 2006; Brotcorne et al., 2009; Crang et al., 2006, 2007; Donat et al., 2009; Gilbert, 2010; Haché and Centeno, 2011; Haché and Cullen, 2010; Haddon, 2004; Hargittai, 2003; Heeley 
and Domodaran, 2009; Helsper, 2008; Jehoel-Gijsbers and Vrooman, 2007; Jin and Cheong, 2008; Kennedy et al., 2008; Lanskhear and Knobel, 2008; Liamputtong, 2007; Manueli et al., 2007; Naughton 2013; Notley and Foth, 
2008; Sinclair and Bramley, 2010; Steyn and Johanson, 2011; Stewart, 2007; Tsatsou, 2011; Vandenbroeck et al., 2007; van Deursen, 2010; van Dijk, 2003; Verdegem, 2009; Warren, 2007; Witte and Mannon, 2010; Wright 
and Wadhwa, 2010; Zillien and Hargittai, 2009. 
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Annex nr. 3 – Cultural Resources: 
At-risk Indicators And Characteristics Of Social And Digital Exclusion 

 
 Characteristics 

At-risk indicators Social exclusion Digital exclusion 
Gender ⋅ Gender defined and limited participation of women in 

labour market 
⋅ Gender biased role patterns within society / household 

dynamics 
 

⋅ Gender defined ICT-use patterns due to gender-related content preferences, wants & needs, daily 
practices & routines 

⋅ Male-driven design of ICTs 
⋅ Limited participation of women in IT-training and IT-labour market 
⋅ Low take-up of ICTs by women due to household dynamics and power relations within the home  

Age ⋅ Age-related position in the labour market, cf. youth 
unemployment, high cost of elderly employees…     

⋅ Social isolation amongst elderly 
⋅ Health issues amongst elderly 

 

⋅ Age defined ICT-use patterns due to age-related content preferences, wants & needs, daily practices & 
routines, cf. influence of life stages, lifestyles, social and cultural habitat and attitude… 

⋅ Specific ICT-learning needs amongst elderly, cf. small groups, low pace, 1-on-1 coaching… 
⋅ Button anxiety amongst elderly 
⋅ Negative attitude towards ICTs, technology & innovation amongst elderly 

Ethnicity ⋅ Lack of employment opportunities 
⋅ Reproduction of inequalities amongst ethnic minorities by 

the educational system 
⋅ Confrontation with discrimination and racism  
⋅ Limited societal participation due to type/status of 

immigration  

⋅ Culturally defined ICT-use patterns due to culture-related content preferences, wants & needs, daily 
practices & routines 

⋅ Dominant language schemes of ICTs versus ethnic minority languages 
⋅ Limited participation in additional ICT-courses and training 
⋅ Gender unbalance in ICT-access and use  

Language  ⋅ Lack of general literacy and numeracy skills 
⋅ Limited command of national language 

⋅ Lack of general literacy and numeracy skills 
⋅ Limited access to ICT-content because of dominant languages schemes of ICTs 
⋅ Lack of accessible and easy-to-understand language schemes (cf. klare taal) 
⋅ Inability to deal with the communication schemes of specific ICTs/platforms 

Cultural norms  ⋅ Defiant normative/cultural framework of reference (cf. 
weak work ethic, abuse of social security system, 
delinquent behaviour, crime unstructured lifestyle, gun 
and knife culture…) 

⋅ Defiant cultural identity 
⋅ Defiant gender norms 
⋅ Rejection by society  

⋅ Influence of deviated gender norms on ICT-access and use 
⋅ Influence of deviated cultural norms on ICT-access and use 
⋅ Lack of added value of ICT-use because of game and leisure oriented use patterns  

 
 

Sources: Brandtzaeg, 2010; Brants and Frissen, 2003; Brotcorne et al., 2009; Communities and Local Government, 2008a; Cuervo and Menéndez, 2003; Dekkers and Kegels, 2003; Donat et al., 2009; Gee, 2010; Haché and 
Cullen, 2010; Hargittai, 2007; Hargittai and Hinnant, 2008; Helsper, 2008; Jehoel-Gijsbers and Vrooman, 2007; Jenkins, 2009; Mossberger et al., 2003; Moura de Holanda and Dall’Antionia, 2006; Selwyn et al., 2005; Sinclair 
and Bramley, 2010; Steyaert and Gould, 2009; Steyn and Johanson, 2011; Tsatsou, 2011; van Deursen, 2010; van Dijk, 2003; Warren, 2007. 
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Annex nr. 4 – Economic Resources: 
At-risk Indicators And Characteristics Of Social And Digital Exclusion 

 
 Characteristics 

At-risk indicators Social exclusion Digital exclusion 
Employment ⋅ Lack of financial means and economic independence 

⋅ Lack of education and training opportunities at work environment 
⋅ Inability to develop skills, cf. communication, social, soft… 
⋅ Higher poverty risk amongst (long-term) unemployed 

⋅ Limited opportunities of access and use, cf. no/low integration of ICT-practices 
within daily routines 

⋅ Limited access to weak ties  
⋅ Lack of ICT education and training opportunities within work environment 

Income ⋅ Limited capacity to purchase goods and services 
⋅ Limited capacity to participate in social and cultural activities 

⋅ Limited capacity to acquire home access to ICTs 
⋅ Secondary cost of ICTs, cf. ink, software, cables, memory devices… too high 
⋅ Low quality of access, no or few places of access, old ICTs, low connectivity speed, 

low quality of equipment… 
Economic 

opportunities 
⋅ Lack of saving opportunities  
⋅ Problematic debts 
⋅ Limited access to wage premiums, cheaper products, participate in group 

purchases… 

⋅ Lack of access to advantages of package deals, bundling of services, monthly 
subscriptions  

⋅ Limited ability to obtain economic benefits from use of ICTs, cf. price comparison, 
cross-border orders… 

Financial skills ⋅ Lack of capacity to manage budgets 
⋅ Limited advertising literacy 

⋅ Limited advertising literacy of ICTs 
⋅ Lack of understanding of ICT business models / payment models 

Education & 
Training 

⋅ Reproduction of inequalities by the educational system 
⋅ Lack of lifelong learning opportunities 
⋅ High school drop-out 
⋅ Lack of compliance with formal education, cf. rejection of formal 

education, differing learning styles, differing learning needs… 
⋅ Limited willingness to engage in additional education and training, cf. 

negative learning experiences, poor educational achievement… 
 

⋅ Lack of opportunities to develop digital skills, cf. button knowledge, information 
skills, strategic skills… 

⋅ Lack of compliance with formal education, cf. rejection of formal ICT-education, 
differing learning styles, differing learning needs… 

⋅ Limited availability and focus of ICT-courses in formal education 
⋅ Lack of awareness of informal ICT-courses and training 
⋅ Limited willingness and ability to engage in additional informal or formal ICT-

related courses 
⋅ Limited educational benefits from use of ICTs / online learning opportunities 
⋅ Lack of recognition and certification schemes of ICT competences 

Sources: Barzilai-Nahon, 2006; Bianchi et al., 2006; Brandtweiner et al., 2010; Brants and Frissen, 2003; Brotcorne et al., 2009; Communities and Local Government, 2008a, 2008b; Crang et al., 2006; Daly et al., 2008; Cuervo, 
2005; Dekkers and Kegels, 2003; Gilbert et al., 2008; Gilbert, 2010; Gorski, 2008; Haché and Cullen, 2010; Hanafizadeh et al., 2007; Hargittai and Hinnant, 2008; Heeley and Damodaran, 2009; Helsper, 2008; Jehoel-Gijsbers 
and Vrooman, 2007; Livingstone and Helsper, 2007; Lohnes and Kinzer, 2007; Moreas, 2007; Pena-Lopez, 2009; Steyaert and Gould, 2009; Steyn and Johanson, 2011; Tsatsou, 2011; van Deursen, 2010; van Dijk, 2003, 2005; 
Vehovar et al., 2006; Verdegem, 2009; Warren, 2007; Wilson, 2007; Witte and Mannon, 2010, Zillien & Hargittai, 2009. 
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Annex nr. 5 – Political Resources: 
At-risk Indicators And Characteristics Of Social And Digital Exclusion 

 
 Characteristics 

At-risk indicators Social exclusion Digital exclusion 
Impact of regulatory 

framework 
⋅ Lack of horizontal policy approach  
⋅ No implementation of ‘poverty check’, cf. poverty impact 

assessment alongside new regulatory measures 
⋅ Lack of social security support mechanisms 
⋅ Lack of low-skilled jobs within overall job market  
⋅ Perverse effect of (dis)incentives to avoid poverty trap 
⋅ Negative consequences of historical societal evolutions 

⋅ Lack of horizontal digital inclusion policy approach 
⋅ Lack of regulatory frameworks of ICT platforms, cf. data protection, privacy… 
⋅ Lack of regulatory framework for digitization of public and commercial services, cf. digital by 

default, universal service approach, implementation of ‘digital exclusion check’… 
⋅ Perverse effects of market driven diffusion of ICTs 
⋅ Limited compliance with usability and user friendly design due to a lack of integration of at-

risk profiles in user-centred design processes of ICTs 
⋅ Lack of relevant and easy-to-use ICTs and content 

Participation in 
decision-making 

bodies 

⋅ Lack of structural participatory policy processes  
⋅ Lack of engagement of at-risk groups in participatory policy 

actions and lack of mediation by professionals to enhance their 
participation  

⋅ Limited involvement in local/national politics and organisations  
⋅ Limited ability to present organised claims 

⋅ Lack of structural participatory digital inclusion policy processes 
⋅ Lack of engagement of at-risk groups in participatory digital inclusion policy actions and lack 

of mediation by professionals to enhance their participation  
⋅ Limited involvement in local/national politics and organisations through ICT-tools, cf. online 

pressure groups, online civil action groups… 
⋅ Limited ability to use ICTs to present organised claims  

Socio-spatial 
opportunities 

⋅ Low quality of housing and overall living area, cf. crime, illegal 
dumping, poor housing… 

⋅ Lack of transport availability  
⋅ Lack of public and private services and infrastructure  
⋅ Socio-spatial inequalities, cf. ghettoization, rural 

underdevelopment… 

⋅ Lack of ICT-access in rural areas 
⋅ Low connection quality 
⋅ Lack of overall ICT-infrastructure 
⋅ Cherry picking by IT-industries 
⋅ Lack of public computer spaces 
⋅ Limited availability of learning institutions (formal and informal) 

 Public service 
infrastructure 

⋅ Limited access to (online) public services and lack of structural 
mediation by professionals to enhance access to public services 

⋅ Lack of social service infrastructure 

⋅ Perverse effects of public services that are digital by default and lack of structural mediation 
by professionals to ensure participation of digitally excluded groups, e.g. through informal 
learning infrastructure, accessible technical support… 

Social rights ⋅ Lack of access amongst at-risk groups to social security agencies  
⋅ Limited mediation by professionals to enhance access to social 

security and health services 
⋅ Limited accessibility and availability of information on social 

rights issues 

⋅ No implementation of a social tariff for ICTs, cf. e.g. Internet access, mobile… 
⋅ Lack of recognition of access to ICTs as social/human right 

 

Agency ⋅ Limited capability to make life choices and personal decisions 
⋅ Limited capacity to determine needs 
⋅ Limited capacity to maintain independence 

⋅ Limited capacity to control content and nature of ICT use 
⋅ Limited influence on digitization of society 
⋅ Lack of free digital choice 

Sources: Bianchi et al., 2006; Bouwman and Van Der Duin, 2007; Communities and Local Government, 2008b; Cuervo, 2005; Daly et al., 2008; Emmel et al., 2006; Haché and Cullen, 2010; Helsper, 2008; Jehoel-Gijsbers and 
Vrooman, 2007; Lankshear and Knobel, 2008; Liamputtong, 2007; Notley and Foth, 2008; Olshansky, 2008; Selwyn, 2004; Steyn and Johanson, 2011; van Deursen, 2010; van Deursen and van Dijk, 2009; van Dijk, 2003, 
2005; Warren, 2007. 
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2.3.4 Inhoudelijke	  contextualisering	  
 

Het artikel gaat dieper in op de vragen die in de vorige twee artikelen onbeantwoord bleven. In het 

eerste en tweede artikel werd de directe link tussen sociale en digitale uitsluiting uitdrukkelijk vermeld 

en verklaard. Kwetsbare individuen werden hierbij naar vore, geschoven als de belangrijkste 

risicogroep van digitale uitsluiting. In de inhoudelijke bijdragen bij het tweede artikel (Deel I) en het 

vierde artikel (Deel II) werd deze oorzaak-gevolgrelatie echter genuanceerd. Uit de resultaten van het 

Maks vzw-project, het RECUP-PC-project en het Alle Gezinnen Online-project werd duidelijk dat niet 

alle kwetsbare personen met gelijkaardige drempels worden geconfronteerd. Maar integendeel, dat 

een deel van deze kwetsbare personen enkel problemen heeft om duurzame en kwaliteitsvolle toegang 

tot digitale media te vinden. Tegelijk zijn ze zeer gemotiveerd om digitale media te gebruiken, hebben 

ze doorgedreven digitale vaardigheden en gebruiken ze digitale media op een zeer gediversifieerde 

manier. Sociale uitsluiting leidt dus niet voor alle determinanten automatisch tot digitale uitsluiting.  

 

De oorzaak-gevolgrelatie tussen digitale en sociale uitsluiting moest bijgevolg verder worden 

onderzocht. De inhoudelijke aanvulling bij het tweede artikel – Kenmerken van sociale uitsluiting – gaf 

reeds een overzicht van enkele determinanten van sociale uitsluiting. Deze determinanten werden nog 

niet vergeleken met de determinanten van digitale uitsluiting die werden geïdentificeerd in het eerste en 

het tweede artikel. Daarom werden de risicofactoren (cf. determinanten) van digitale en sociale 

uitsluiting in het derde artikel verder geïdentificeerd en gecategoriseerd volgens vijf soorten bronnen. 

Vervolgens werden de concrete karakteristieken van de verschillende risicofactoren (cf. determinanten) 

met elkaar vergeleken. Hierbij werd gekeken naar de volgende dynamieken:  

 

⋅ Welke determinanten hebben voornamelijk een invloed op sociale uitsluiting?  

⋅ Welke concrete karakteristieken van sociale uitsluiting zetten zich voort bij digitale uitsluiting?  

⋅ Welke concrete karakteristieken van digitale uitsluiting veroorzaken en bestendigen sociale 

uitsluiting? 

⋅ Wanneer is de wisselwerking tussen digitale en sociale uitsluiting indirect? 

 

Het derde artikel is gebaseerd op vijf soorten bronnen afkomstig uit het werk van Bourdieu (1986, 

1990): economische, culturele, politieke, sociale en persoonlijke bronnen. Helsper (2012) werkte op 

basis van deze bronnen het Correspondings Fields Model for Digital Exclusion uit. In dit model worden 

de determinanten van digitale en sociale uitsluiting vergeleken in vier offline en vier digitale domeinen: 

sociaal, cultureel, economisch en persoonlijk.27 Uit haar analyse blijkt dat uitsluitingsmechanismen in 

een offline field zich voortzetten in het overeenkomstige digital field en vice versa. Uitsluiting in het 

offline personal field leidt bijvoorbeeld tot uitsluiting in het digital personal field en omgekeerd. Het 

model kijkt echter niet naar de manier waarop de determinanten van de vier offline en de vier digitale 

domeinen elkaar onderling beïnvloeden. Daarom wordt de denkoefening over de oorzaak-gevolgrelatie 

tussen digitale en sociale uitsluiting in het derde artikel weer opengegooid en wordt er bijkomend 

gekeken naar mogelijke oorzaak-gevolgrelaties tussen de vijf bronnen onderling.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 In	  het	  werk	  van	  Helsper	  (2012)	  werden	  politieke	  bronnen	  geïntegreerd	  in	  sociale	  bronnen.	  Omdat	  het	  
doctoraatsonderzoek	  (cf.	  Deel	  II)	  ook	  focust	  op	  het	  uitwerken	  van	  een	  e-‐inclusiebeleid,	  werden	  politieke	  
bronnen	  toch	  als	  een	  aparte	  bron	  opgenomen. 
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 In het derde artikel wordt voor het eerst een concreet framework gebruikt om de verschillende 

determinanten van digitale en sociale uitsluiting te categoriseren. In het eerste en het tweede artikel 

werden de determinanten telkens opgesomd, zonder ze te structuren of in een bestaand framework te 

plaatsen. Uit beide artikels werden in totaal elf determinanten van digitale uitsluiting geïdentificeerd: 

kwaliteit van toegang, motivatie, niet-digitale vaardigheden, digitale vaardigheden, leerdrempels, 

leerproces digitale vaardigheden, sociale (en culturele) context, ondersteuningsnetwerken, agency, 

welbevinden en geografische en tijdsgebonden factoren. Voor sociale uitsluiting werden negen 

determinanten geïdentificeerd: inkomen, opleidingsniveau, arbeidsstatus, gezondheid, discriminatie, 

behuizing, geografische context, maatschappelijke participatie en agency versus structuur.   

 

De categorisering volgens vijf soorten bronnen maakte een diepgaandere analyse van de 

determinanten van digitale en sociale uitsluiting mogelijk. In totaal werden 23 determinanten 

geïdentificeerd: 

 

⋅ persoonlijke bronnen: welzijn en welbevinden; waarden, attitudes en opinies; sociale 

vaardigheden en soft skills; cognitieve vaardigheden. 

⋅ sociale bronnen: familiale situatie; sociale ondersteuningsnetwerken; maatschappelijke 

normen. 

⋅ culturele bronnen: gender, leeftijd, ethnische afkomst, taal, culturele normen. 

⋅ economische bronnen: arbeidssituatie; inkomen; economische opportuniteiten; financiële 

vaardigheden; opleiding en training.  

⋅ politieke bronnen: regelgevend kader; participatie in besluitvormende organen; socio-spatiale 

opportuniteiten; publieke dienstverlening; sociale rechten; agency.  

 

Het verschil met de oefeningen in de vorige artikelen situeert zich op verschillende niveaus. In de 

eerste plaats konen determinanten en concrete karakteristieken mee in detail worden geïdentificeerd 

dankzij de categorisering volgens vijf soorten bronnen. Financiële drempels werden bijvoorbeeld niet 

enkel in relatie gezet tot arbeidsstatus, opleiding en inkomen, maar ook tot economische 

opportuniteiten en financiële vaardigheden. Voor de concrete karakteristieken gaat het op digitaal vlak 

niet enkel om een gebrek aan kwaliteitsvolle toegang, maar ook om een gebrek aan toegang tot de 

voordelige tarieven van telecom-pakketten, een gebrek aan reclamegeletterdheid of een gebrek aan 

inzicht in de businessmodellen van digitale media (bv. in-app-aankopen).28 In de tweede plaats werd 

ook de culturele en sociale context verder verfijnd. In de voorgaande artikels werd de invloed van de 

culturele en de sociale context meermaals benadrukt, maar dit werd vervolgens niet uitgewerkt met 

betrekking tot mogelijke determinanten en concrete karakteristieken. Voor de culturele context werd 

onder andere taal als determinant geïdentificeerd. Voor digitale uitsluiting werd dit verder 

geconcretiseerd in: een gebrek aan algemene taal- en rekenvaardigheden, een beperkte toegang tot 

digitale mediacontent wegens de dominante taal van digitale media, een beperkt gebruik van klare taal 

op websites of andere digitale media en een gebrek aan competenties om te kunnen omgaan met de 

communicatieregels van specifieke platformen.29 Deze vier concrete karakteristieken lichten meteen 

een bijkomende meerwaarde toe: er werden determinanten en concrete karakteristieken op micro-, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Zie	  annex	  4	  van	  het	  artikel	  –	  Economic	  resources.	  
29 Zie	  annex	  3	  van	  het	  artikel	  –	  Cultural	  resources.	  	  
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meso- en macroniveau geïdentificeerd. Dit verklaart ook de stijging van het aantal determinanten van 

elf in het eerste en tweede artikel tot 23 in het derde artikel.  

 

In de derde plaats werd de denkoefening niet beperkt tot de identificatie van determinanten en concrete 

karakteristieken. Er werd vervolgens een grondige vergelijking uitgevoerd van de concrete 

karakteristieken over de vijf soorten bronnen heen. Deze vergelijking maakt duidelijk dat de opdeling in 

vijf soorten bronnen niet ideaal is om de oorzaak-gevolgrelaties tussen digitale en sociale uitsluiting te 

kaderen. Er is inderdaad sprake van vier soorten relaties die de vijf soorten bronnen overstijgen: 

 

⋅ determinanten die voornamelijk een invloed hebben op sociale uitsluiting: welzijn en 

welbevinden; waarden, attitudes en opinies, gezinssituatie, maatschappelijke normen, gender, 

leeftijd, etnische achtergrond en culturele norm; 

⋅ determinanten waarbij sociale uitsluiting leidt tot digitale uitsluiting: sociale vaardigheden en 

soft skills, cognitieve vaardigheden, ondersteuningsnetwerken, taal, arbeidsstatus, inkomen, 

economische opportuniteiten, opleiding en training, participatie in besluitvormende organen, 

socio-spatiale opportuniteiten en agency; 

⋅ determinanten waarbij digitale uitsluiting leidt tot sociale uitsluiting: waarden, attitudes en 

opinies, gezinssituatie, ondersteuningsnetwerken, maatschappelijke normen, gender, leeftijd, 

etnische achtergrond, culturele normen, arbeidssituatie, regelgevend kader, sociospatiale 

opportuniteiten en infrastructuur van de publieke dienstverlening; 

⋅ determinanten met een indirecte invloed tussen digitale en sociale uitsluiting: welzijn en 

welbevinden, regelgevend kader, infrastructuur van de publieke dienstverlening en sociale 

rechten.  

 

De bovenstaande oplijsting toont aan dat bepaalde determinanten deel uitmaken van meerdere 

oorzaak-gevolgrelaties. Welzijn heeft bijvoorbeeld het meeste invloed op sociale uitsluiting, maar heeft 

ook een indirect effect op digitale uitsluiting. Deze overlap kan worden verklaard doordat de oorzaak-

gevolgrelaties werden geïdentificeerd op basis van de concrete karakteristieken van elke determinant. 

Een belangrijke consequentie is dat de opdeling in vijf bronnen en bijhorende determinanten geen 

ideaal framework is om de oorzaak-gevolgrelaties tussen digitale en sociale uitsluiting in kaart te 

brengen. Bij de uitwerking van het vernieuwde conceptueel kader, aan het einde van Deel I, werden 

deze verschillende oorzaak-gevolgrelaties expliciet mee in kaart gebracht. 

 

De meerwaarde van het derde artikel situeert zich nog op andere niveaus. Het artikel benadrukt de 

huidige digitaliseringspush en stelt dat het steeds moeilijker wordt om echt vrij te kiezen of men al dan 

niet gebruikmaakt van digitale media. De digitalisering van private en publieke diensten in alle 

levensdomeinen verplicht mensen om digitale media te gebruiken, of ze nu gemotiveerd zijn of niet. Dit 

impliceert dat motivatie niet langer op eenzelfde niveau als toegang en vaardigheden kan worden 

geplaatst in het vernieuwde model voor digitale uitsluiting. Het motivationele aspect blijft belangrijk, 

maar is niet langer bepalend voor het wel of niet gebruiken van digitale media. Daarnaast heeft de 

nadruk op de huidige digitaliseringspush geleid tot het inzicht dat gebruiksvoorkeuren problematisch 

kunnen worden. Gebruikspatronen of -voorkeuren worden gevormd vanuit de sociale en de culturele 

karakteristieken zoals gender, leeftijd, etnische achtergrond, levensstijl, levensfase, persoonlijke 

voorkeuren of persoonlijke waarden en normen. Op die manier ontwikkelen mensen verschillende 

gebruikspatronen die aansluiten bij hun dagelijkse praktijken, noden en verlangens. Deze 
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gebruiksvoorkeuren zijn op zich niet problematisch en verklaren de verschillen in gebruik tussen 

mensen. Ze kunnen wel problematisch worden als ze niet langer aansluiten bij de maatschappelijke 

digitale norm en het verplichte gebruik van digitale media dat door de digitaliseringspush wordt 

gecreëerd.  

 

Tot slot gaat het derde artikel dieper in op de voor- en nadelen van de perceptie van digitale media als 

een universeel mensenrecht. Dit stuk werd uitgewerkt door Rob Heyman en is belangrijk omdat een 

aantal assumpties van de doctoranda ter discussie werden gesteld. Vanuit het perspectief van de 

toenemende digitalisering van de maatschappij lijkt het cruciaal om digitale media als een mensenrecht 

te beschouwen. Op die manier wordt verzekerd dat iedereen, ongeacht zijn sociale positie, toegang 

heeft tot digitale media en digitale media-inhouden. Deze invulling leidt echter tot de assumptie dat het 

volstaat om toegang tot digitale media te voorzien. Terwijl het vroegere toegangsgerichte e-

inclusiebeleid heeft duidelijk gemaakt dat toegang alleen niet werkt. De nadruk van een 

mensenrechtenperspectief moet daarentegen worden gelegd op de ondersteuningsnetwerken, 

opleiding en vorming. Op die manier krijgen mensen de nodige ondersteuning om een zo bewust 

mogelijke keuze te maken over welke digitale media ze wel en niet willen gebruiken. De perceptie van 

digitale media als een mensenrecht moet dus niet focussen op toegang maar wel op het aanreiken van 

de nodige competenties zodat mensen een vrije digitale keuze kunnen maken en tegelijk geen 

problemen hebben met de digitaliseringspush door publieke en private instellingen.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de meerwaarde van het derde artikel, per onderdeel 

van het doctoraat:  

 

Bijdrage artikel 3 – Digital by default: consequences, casualties and coping strategies 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Digitale keuze versus digitaliseringspush 

Determinanten van digitale uitsluiting:  

⋅ Persoonlijke bronnen: welzijn en welbevinden; waarden, attitudes en opinies; sociale 

vaardigheden en soft skills; cognitieve vaardigheden 

⋅ Sociale bronnen: familiale situatie; sociale ondersteuningsnetwerken; 

maatschappelijke normen. 

⋅ Culturele bronnen: gender, leeftijd, ethnische afkomst, taal, culturele normen. 

⋅ Economische bronnen: arbeidssituatie; inkomen; economische opportuniteiten; 

financiële vaardigheden; opleiding en training.  

⋅ Politieke bronnen: regelgevend kader; participatie in besluitvormende organen; socio-

spatiale opportuniteiten; publieke dienstverlening; sociale rechten; agency.  

Oorzaak-gevolgrelaties tussen digitale en sociale uitsluiting: 

⋅ Determinanten die voornamelijk een invloed hebben op sociale uitsluiting: welzijn en 

welbevinden; waarden, attitudes en opinies, gezinssituatie, maatschappelijke normen, 

gender, leeftijd, etnische actergrond en culturele norm. 

⋅ Determinanten waarbij sociale uitsluiting leidt tot digitale uitsluiting: sociale 

vaardigheden en soft skills, cognitieve vaardigheden, ondersteuningsnetwerken, taal, 

arbeidsstatus, inkomen, economische opportuniteiten, opleiding en training, 

participatie in besluitvormende organen, socio-spatiale opportuniteiten en agency.  

⋅ Determinanten waarbij digitale uitsluiting leidt tot sociale uitsluiting: waarden, attitudes 

en opinies, gezinssituatie, ondersteuningsnetwerken, maatschappelijke normen, 

gender, leeftijd, etnische achtergrond, culturele normen, arbeidssituatie, regelgevend 
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kader, sociospatiale opportuniteiten en infrastructuur van de publieke dienstverlening. 

⋅ Determinanten met een indirecte invloed tussen digitale en sociale uitsluiting: welzijn 

en welbevinden, regelgevend kader, infrastructuur van de publieke dienstverlening en 

sociale rechten.  

Gebruiksvoorkeuren als potentieel problematische factor 

⋅  Persoonlijke digitale norm (cf. digitaal mediagebruik gevormd door sociale en 

culturele karakteristieken) versus maatschappelijke digitale norm 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Niet van toepassing	  

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

 

Het derde artikel heeft bijgedragen tot een finale identificatie van de determinanten van digitale 

uitsluiting. Het beantwoordt op die manier, samen met de inzichten uit het eerste en het tweede artikel, 

op twee van de onderzoeksvragen die aan de basis liggen van het doctoraatsonderzoek. De 

verschillende oefeningen in de drie artikelen, en de bijhorende inhoudelijke aanvullingen, hebben 

duidelijk gemaakt welke verschillende determinanten een cruciale invloed hebben op de manier waarop 

mensen gebruikmaken van digitale media. Hierbij werden telkens zeer concrete karakteristieken van 

deze determinanten opgesomd. Tegelijk werd echter duidelijk dat de categorisering volgens de vijf 

bronnen van Bourdieu (1986, 1990) niet aansluit bij de verschillende oorzaak-gevolgrelaties tussen 

digitale en sociale uitsluiting. De finale identificatie van determinanten, en de uitgebreide analyse van 

oorzaak-gevolgrelaties in het derde artikel, geeft wel de nodige input voor de uitwerking van een nieuw 

conceptueel model voor digitale uitsluiting. Dit model, en hoe het werd uitgewerkt, wordt uitgebreid 

verklaard en beschreven in de hierop volgende sectie (cf. 2.5 – Vernieuwd conceptueel kader voor 

digitale uitsluiting).  

 

Er zijn echter nog een aantal onderzoeksvragen die verder moeten worden beantwoord. Zo gaat het 

derde artikel niet dieper in op een verdere verfijning van de conceptuele alternatieven voor de digitale 

kloof. Er wordt ook niet ingegaan op de risicogroepen van digitale uitsluiting. De volgende sectie, 2.4 – 

Acht profielen van digitale ongelijkheden – omvat daarom een conceptuele denkoefening die aan het 

einde van het doctoraatstraject werd uitgewerkt om de huidige risicogroepen van digitale uitsluiting te 

herdefiniëren.  

 

2.4 Acht	  profielen	  van	  digitale	  ongelijkheden	  
 

Aan het einde van het doctoraatstraject werd een theoretische denkoefening uitgevoerd om de 

risicogroepen van digitale uitsluiting te herdefiniëren. Deze denkoefening geeft hierdoor een direct 

antwoord op de volgende onderzoeksvraag van Deel I: 

 

⋅ Welke zijn de huidige risicogroepen van digitale uitsluiting? 

 

De theoretische denkoefening werd uitgevoerd omdat de verschillende artikelen en inhoudelijke 

aanvullingen uit Deel I tegenstrijdigheden aan het licht brachten met betrekking tot de risicogroepen 
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van digitale uitsluiting. Enerzijds werd gesteld dat digitale uitsluiting sociale uitsluiting overstijgt omdat 

ook kansrijke individuen worden geconfronteerd met digitale uitsluiting. In het Acknowlede-project werd 

vastgesteld dat vooral vrouwen van middelbare leeftijd uit de middenklasse minder snel met digitale 

media aan de slag gingen wegens knoppenangst en machtsrelaties in het gezin. Het M&M-project 

benadrukte dat ook jongeren worden geconfronteerd met digitale uitsluiting omdat ze over minder 

goede informatie- en strategische vaardigheden beschikken. Anderzijds werd benadrukt dat sociaal 

uitgesloten individuen het meest risico lopen op digitale uitsluiting. Het IST-onderzoek, beschreven in 

artikel 1 uit Deel I, duidde kwetsbare bevolkingsgroepen aan als de belangrijkste risicogroepen van 

digitale uitsluiting. Gesteld werd dat kwetsbare individuen te maken krijgen met een worstcasescenario 

omdat hun gebrek aan toegang, digitale vaardigheden, motivatie en gebruik wordt bestendigd door hun 

inbedding in media-arme omgevingen, een gebrek aan ondersteuning en te weinig opportuniteiten voor 

gebruik. De resultaten van het RECUP PC-project, het Alle Gezinnen Online-project en het Maks vzw-

project (cf. Toolkit Mediawijsheid) wezen echter op de sterke differentiatie in vaardigheden en gebruik 

bij kwetsbare individuen. Terwijl toegang een algemeen probleem bleek te zijn voor kwetsbare 

individuen, gold dit niet voor digitale vaardigheden en gebruik. Een aanzienlijk deel van de betrokkenen 

beschikte over doorgedreven digitale vaardigheden en gebruikte digitale media op een zeer 

gedifferentieerde manier. De relatie tussen sociale uitsluiting en digitale uitsluiting bleek dus niet zo 

automatisch en direct te zijn als in het IST-onderzoek werd verondersteld. In het bovenstaande en 

derde artikel uit Deel I werd daarom dieper ingegaan op het causale verband tussen digitale en sociale 

uitsluiting. Hieruit bleek dat sociale en culturele factoren zoals gender, etnische achtergrond of leeftijd, 

niet automatisch tot een verhoogd risico op digitale uitsluiting leiden. Sociale en culturele factoren 

bepalen wel de inhoudelijke karakteristieken van het gebruik omdat gebruikspatronen worden 

gedefinieerd door de levensfase en de levensstijl van individuen. Een gebrek aan autonomie en 

zwakke soft skills werden als bijkomende oorzaken voor digitale uitsluiting geïdentificeerd.  

 

In de loop van de verschillende onderzoeken die aan de basis lagen van het doctoraatstraject, bleef 

het dus onduidelijk welke de concrete risicogroepen voor digitale uitsluiting waren. In Deel I werd 

daarom tegelijkertijd dieper ingegaan op de potentiële meerwaarde van gebruikersprofielen om de 

risicogroepen van digitale uitsluiting te bepalen. Hierbij werd vooral gefocust op de identificatie van de 

verschillende indicatoren die bij een dergelijke profileringsoefening in aanmerking moeten worden 

genomen. Uit de inhoudelijke aanvulling bij het eerste artikel – Over risicogroepen en 

gebruikersprofielen – bleek dat rekening moet worden gehouden met gebruikspatronen, de betekenis 

van het gebruik in dagelijkse praktijken en de relatie tussen gebruikspatronen en mechanismen van 

sociale uitsluiting. Ook de nood aan ondersteuning en de aanwezigheid van ondersteuning in de nabije 

omgeving werden in deze bijdrage als indicatoren aangeduid. In het tweede artikel – 

Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een multidimensioneel model van digitale exclusie – 

werden gebruikersprofielen naar voren geschoven als een manier om ongelijkheden in gebruik te 

operationaliseren door naast de klassieke sociaaldemografische karakteristieken ook rekening te 

houden met de mediacontext in het gezin en de meerwaarde van het gebruik. De inhoudelijke 

aanvulling – Naar een alternatieve identificatie van risicogroepen – benadrukte vooral het belang van 

de integratie van de volgende risicofactoren van sociale uitsluiting: opleidingsniveau, arbeidssituatie, 

participatie en betrokkenheid in de lokale gemeenschap, welzijn en welbevinden.  

 

De finale theoretische denkoefening om de risicogroepen van digitale uitsluiting te herdefiniëren bouwt 

voort op deze verschillende inzichten en gaat dieper in op de concrete causale verbanden tussen 
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digitale en sociale uitsluiting. Er werden daarom drie conceptuele onderzoekslijnen ontwikkeld, met 

name:  

 

⋅ Onderzoekslijn 1 – Een inventarisatie van de karakteristieken van sociale en digitale 

ongelijkheden, gecategoriseerd over 5 soorten bronnen uit het werk van Helsper (2012), 

gebaseerd op Bourdieu (1990): Persoonlijk, economisch, cultureel, sociaal, politiek. 

⋅ Onderzoekslijn 2 – De identificatie en analyse van de relatie tussen karakteristieken van 

sociale en digitale ongelijkheden, vanuit vier invalshoeken: (a) de impact is het grootst voor 

sociale ongelijkheden; (b) sociale uitsluiting veroorzaakt en versterkt digitale uitsluiting; (c) 

digitale uitsluiting veroorzaakt en versterkt sociale uitsluiting; en (d) de relatie tussen sociale 

en digitale uitsluiting is indirect.  

⋅ Onderzoekslijn 3 – De opmaak van een continuüm voor sociale en digitale ongelijkheden, 

gebaseerd op het werk rond sociale uitsluiting van Miliband (2006). 

 

Onderzoekslijn 1 en 2 worden integraal weergegeven in het derde artikel van het doctoraat - Digital by 

Default: Consequences, Casualties and Coping Strategies. De derde conceptuele onderzoekslijn 

omvat een uitbreiding en herinvulling van de classificatie van Miliband (2006) van sociale uitsluiting 

naar een continuum van digitale en sociale uit- en insluiting. Zeer vroeg in het doctoraatstraject bleek 

immers dat digitale uitsluiting niet langer gezien kon worden als een zwart-wit fenomeen waarbij 

uitgegaan wordt van een tweedeling tussen individuen zonder én individuen met toegang tot digitale 

media. Er was daarentegen eerder sprake van een spectrum aan breuklijnen of een continuüm aan 

mogelijke posities tussen geen toegang of gebruik en 24/7 toegang en all-round gebruik van alle 

mogelijke digitale tools en media. Tegelijkertijd werd ook de relatie tussen digitale en sociale uitsluiting 

meermaals bevestigd en verder uitgediept (Mariën et al., 2010; Mariën & Van Audenhove, 2011; 

Mariën et al., forthcoming). Een interessante piste om digitale uitsluiting beter in kaart te brengen bleek 

daarom de classificatie van sociale uitsluiting door Miliband (2006). Miliband (2006) gaat uit van drie 

verschillende niveaus van sociale uitsluiting, met name (1) brede sociale uitsluiting; geconcentreerde 

sociale uitsluiting; en (3) diepe sociale uitsluiting. De verschillende concepten verwijzen hierbij naar het 

volgende:  

 

A Classification of Social Exclusion, by Miliband (2006) 
 Wide social exclusion Confrontation with one or a small number of exclusion 

mechanisms.  
Concentrated social exclusion A geographic concentration of exclusion mechanisms.  

Deep social exclusion Confrontation with multiple and overlapping deprivations that are 
intertwined and reinforce each other. 

 

De relatie tussen sociale en digitale ongelijkheden is echter niet in alle gevallen rechtlijnig. Sociale 

uitsluiting leidt niet in alle gevallen tot digitale uitsluiting en vice versa. Sociaal ingesloten groepen 

kunnen eveneens te maken krijgen met digitale drempels (Brants & Frissen, 2003; Brotcorne et al., 

2009; Mariën et al., forthcoming; Schurmans & Mariën, 2013). Om een allesomvattende visie op 

mechanismen van digitale uitsluiting te ontwikkelen is het bijgevolg nodig om ook mechanismen van 

insluiting mee te nemen en digitale en sociale ongelijkheden over het volledige continuum van diepe 

uitsluiting tot en met diepe insluiting te beschouwen.  
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Op voorstel van de doctoranda werd de classificatie van Miliband (2006) daarom in de eerste plaats 

uitgebreid tot vijf niveaus, met name van niveau 1 diepe uitsluiting over niveau 2 brede uitsluiting naar 

niveau 3 geconcentreerde uit- en insluiting naar niveau 4 brede insluiting en niveau 5 diepe insluiting. 

In de tweede plaats werd de classificatie van Miliband, die focust op uitsluiting in het sociale veld, 

vertaald naar het digitale veld. Er werd dus eveneens een continuüm met vijf niveaus opgemaakt van 

diepe digitale uitsluiting naar diepe digitale insluiting. Hieruit ontstond de volgende, nieuwe opdeling:  

 
A Classification of social and digital inequalities, by Mariën (2015) 

Continuum of social inequalities 
 Deep social exclusion Worst possible social position. Confrontation with multiple and 

overlapping deprivations that are intertwined and reinforce each other. 
Overall lack of agency and participation in society.  

Wide social exclusion Precarious social position. Confrontation with several deprivations that 
occur simultaneously. Participation in life domains is present but 
limited.  

Concentrated social 
exclusion/inclusion 

Position balanced between exclusion and inclusion. On the one hand 
confrontation with a small number of deprivations that are concentrated 
within certain life domains. On the other hand participation and 
inclusion in the remaining life domains.  

Wide social inclusion Advantaged social position. Broad participation in society. When 
issues of exclusion occur, they are rather easily overcome.  

Deep social inclusion Overall and full participation in all life domains. No prominent 
mechanisms of exclusion at play.  

Continuum of digital inequalities 
Deep digital exclusion  Confrontation with multiple and overlapping digital exclusion barriers 

that are intertwined and reinforce each other. Overall lack of 
opportunities and support that stimulate access, use, motivation and 
the development of skills. The digital exclusion issues at hand cannot 
be overcome without intervention. 

Wide digital exclusion Confrontation with several digital exclusion barriers that occur 
simultaneously. Access and use patterns are present but limited.  

Concentrated digital 
exclusion/inclusion 

Position balanced between digital exclusion and inclusion. On the one 
hand confrontation with a small number of barriers concentrated 
around one or two ICT-related issues. On the other hand no problem 
with the remaining aspects of digital participation.  

Wide digital inclusion Broad take-up of ICTs. When issues of digital exclusion occur, they are 
rather easily overcome. 

Deep digital inclusion Overall and fully autonomous use of ICTs. No prominent mechanisms 
of digital exclusion at play.  

 

Bij de conceptuele invulling van de 5 niveaus werd de nadruk gelegd op het aantal drempels, de mate 

waarin deze met elkaar verweven zijn, de mate van sociale en digitale participatie en de mate van 

zelfredzaamheid en zelfsturing om bestaande drempels te overkomen. Deze keuze werd gebaseerd op 

het feit dat uitsluiting wordt gekenmerkt door een veelheid aan drempels die nauw met elkaar verweven 

zijn en niet op een zelfstandige manier overbrugd kunnen worden en dat uitsluiting hand in hand gaat 

met een lage participatiegraad in meerdere levensdomeinen (Vranken et al., 2006; Witte & Manon, 

2010). Voor insluiting is dit uiteraard net omgekeerd en is er sprake van een zeer beperkt aantal 

drempels en een doorgedreven maatschappelijke participatie.  

 

Het gebruiken van de classificatie van Miliband, uitgebreid naar een continuüm van diepe uitsluiting tot 

en met diepe insluiting heeft verschillende voordelen. Het brengt voldoende nuancering in mogelijke 

posities van uit- of insluiting en gaat op die manier duidelijk voorbij aan een duale invulling van 
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ongelijkheden. Het geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om in verder onderzoek na te gaan waar en 

wanneer verschillen in het sociale en/of digitale veld leiden tot mechanismen van uit- of insluiting. Wat 

de naam van de nieuwe classificatie betreft werd daarom geopteerd voor ‘A Classification of social and 

digital inequalities’ in plaats van het door Miliband gebruikte ‘A Classification of Social Exclusion’. 

 

De denkoefening over de drie onderzoekslijnen heen, mondde uit in de identificatie van acht profielen 

van digitale ongelijkheden, met name:  

 

⋅ Digital Outcasts 

⋅ Hopelessly Undigital 

⋅ Digital Fighters 

⋅ Smoothly Digital  

⋅ Digital All-Stars 

⋅ Unexpected Digital Masters 

⋅ Unexpected Digital Drop-Outs 

⋅ Digitally Self-Excluded 

 

Profiel 1 – Digital Outcasts 

 

Individuen in dit profiel bevinden zich in een situatie van diepe digitale en sociale uitsluiting. Ze worden 

geconfronteerd met meerdere problematieken die sociale uitsluiting veroorzaken, zoals een laag 

inkomen, werkloosheid, laag onderwijsniveau, beperkte taalvaardigheden, slechte huisvesting, 

enzovoorts. Op digitaal niveau worden ze eveneens geconfronteerd met een veelheid aan drempels 

zoals geen of weinig toegang tot digitale media, slechte kwaliteit van toegang, beperkte digitale 

vaardigheiden, geen adequate training, beperkte opportuniteiten in gebruik, gebrek aan autonomie, 

gebrek aan ondersteuning en vertrouwen, enzovoorts. Deze verschillende sociale en digitale barrières 

bestendigen en versterken elkaar voortdurend. De digitale en sociale problematieken zijn in grote mate 

met elkaar verweven en kunnen niet op eigen kracht worden overbrugd. Zonder hulp en ondersteuning 

van derden worden deze individuen steeds meer naar de rand van de digitale maatschappij geduwd. 

	  

Kenmerken Digital Outcasts 
Diepe sociale uitsluiting 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Laag 
Opleiding Laag 

Participatie Beperkt 
Agency Beperkt 

Welzijn & welbevinden Laag 
Diepe digitale uitsluiting 

Toegang Beperkt 
Motivatie Zwak tot sterk 

Digitale vaardigheden Beperkt 
Soft skills Beperkt 

Autonomie Beperkt 
Gebruikspatronen Beperkt 

Mediarijkdom omgeving Laag 
Ondersteuningsnetwerken Niet aanwezig, wel nodig 

	  

Profiel 2 – Hopelessly Undigital 

 



	   178	  

Individuen in dit profiel worden geconfronteerd met brede sociale uitsluiting. Ze ervaren meerdere 

drempels die hun participatie in de maatschappij bemoeilijken. Deze individuen proberen bij te benen 

met de maatschappelijke evoluties, trachten opleidingen te volgen, maar slagen hier door de 

hoeveelheid aan simultane drempels moeilijk in. Ze participeren op minimale wijze in het 

maatschappelijk leven. Hoewel ze digitale media occasioneel gebruiken, slagen ze er niet in om dit op 

een autonome manier te doen. 

 
Kenmerken Hopelessly Undigital 

Brede sociale uitsluiting 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Laag tot gemiddeld 
Opleiding Laag tot gemiddeld 

Participatie Beperkt 
Agency Beperkt 

Welzijn & welbevinden Laag 
Diepe digitale uitsluiting 

Toegang Gemiddeld 
Motivatie Gemiddeld tot sterk 

Digitale vaardigheden Gemiddeld 
Soft skills Beperkt 

Autonomie Beperkt 
Gebruikspatronen Beperkt 

Mediarijkdom omgeving Laag 
Ondersteuningsnetwerken Niet aanwezig, wel nodig 

 

Het verhogen en diversifiëren van hun mediagebruik wordt bemoeilijkt door een gebrek aan 

opportuniteiten en sociale ondersteuning in hun omgeving. Ze maken zelden gebruik van digitale media 

voor hun job en bewegen zich meestal in media-arme omgevingen. Ze ervaren het gebruik van digitale 

media meer en meer als een verplichting en hebben het gevoel dat ze hierdoor meer en meer sociaal 

uitgesloten worden wegens de verregaande digitalisering van de samenleving. 

 

Profiel 3 – Digital Fighters 

 

Individuen in dit profiel bevinden zich in een situatie van geconcentreerde sociale uitsluiting. Dit 

betekent dat zij op vele levensdomeinen sociaal ingesloten zijn, maar sociale uitsluiting ervaren op de 

overblijvende domeinen. Bijvoorbeeld vrouwen die politiek, cultureel, sociaal ingesloten zijn, maar 

economische uitsluiting ervaren wegens een gelimiteerde participatie in de arbeidsmarkt.  

	  

Kenmerken Digital Fighters 
Geconcentreerde sociale uit-/insluiting 

Inkomen  

Beperkt aantal zeer specifieke drempels, maar geen problemen wat 
overblijvende aspecten betreft. Maatschappelijke participatie is aanwezig.  

Opleiding 
Participatie 

Agency 
Welzijn & welbevinden 

Brede digitale uitsluiting Geconcentreerde digitale uitsluiting 
Toegang Gemiddeld Beperkt aantal zeer specifieke digitale 

drempels, maar geen problemen met de 
overblijvende aspecten. Gebruikspatronen 
zijn aanwezig. Ondersteuningsnetwerken 

ontbreken vaak. 

Motivatie Sterk 
Digitale vaardigheden Laag tot gemiddeld 

Soft skills Beperkt 
Autonomie Beperkt 

Gebruikspatronen Beperkt 
Mediarijkdom omgeving Laag tot gemiddeld 

Ondersteuningsnetwerken Aanwezig, maar beperkt 
en nodig 
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Wat het omgaan met digitale media betreft, kunnen er twee groepen onderscheiden worden:  

(a) Individuen die brede digitale uitsluiting ervaren en aldus met meerdere barrières te maken 

krijgen zoals een gebrek aan vaardigheden, vertrouwen en toegang. Deze individuen zijn in 

grote mate gemotiveerd om digitale media te gebruiken en bezoeken publieke 

computerruimtes, volgen opleidingen, enz. Desondanks, moeten deze individuen een 

doorlopende strijd voeren om de snelle digitale evoluties te blijven volgen. Ze ontbreken de 

nodige competenties en ondersteuning om op een autonome manier om te gaan met 

innovatiecycli.  

(b) Individuen die geconcentreerde digitale uitsluiting ervaren en met een beperkt aantal zeer 

specifieke barrières te maken krijgen. Bijvoorbeeld een gebrek aan digitale vaardigheden, 

ondanks kwaliteitsvolle toegang, een sterke motivatie en de nodige opportuniteiten in gebruik. 

Het omgaan met digitale media blijft voor deze individuen moeilijk omdat zij in grote mate 

moeten terugvallen op hun ondersteuningsnetwerk. Indien dit ondersteuningsnetwerk wegvalt, 

lopen deze individuen een groot risico om te verschuiven naar het Hopelessly Undigital profiel.  

 

Profiel 4 – Smoothly Digital 

 

Individuen in deze groep ervaren brede sociale en digitale insluiting. Ze gebruiken digitale media 

voornamelijk in functie van hun dagelijkse praktijken. Aangezien hun gebruik nauw gerelateerd is aan 

dagelijkse noden, omvat deze groep zowel gebruikers die veel als weinig digitale media gebruiken. Ze 

hebben met andere woorden gebruikspatronen ontwikkeld die aansluiten bij wat ze zelf willen, dagelijks 

doen of nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het spelen van games, het gebruik van online 

registratieformulieren, het verzenden van emails of het gebruik van rekenbladen, enzovoort. Ze doen 

wat nodig is om bij te blijven met technologische evoluties, maar zullen digitale media voornamelijk op 

een zeer functionele manier gebruiken.  

 
Kenmerken Smoothly Digital 

Brede sociale insluiting 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Gemiddeld tot hoog 
Opleiding Gemiddeld tot hoog 

Participatie Gemiddeld tot hoog 
Agency Gemiddeld 

Welzijn & welbevinden Gemiddeld 
Brede digitale insluiting 

Toegang Hoog 
Motivatie Laag tot gemiddeld 

Digitale vaardigheden Gemiddeld tot hoog 
Soft skills Gemiddeld tot hoog 

Autonomie Gemiddeld tot hoog 
Gebruikspatronen Voornamelijk functioneel  

Mediarijkdom omgeving Gemiddeld tot hoog 
Ondersteuningsnetwerken Aanwezig en nodig, maar gekend waar en hoe 

ondersteuning kan verkregen worden. Geven zelf ook 
ondersteuning aan anderen.  

 

Ze stellen de digitalisering van diensten niet uitgebreid in vraag en hebben een relatief lage motivatie 

om met digitale media te werken. Ze hebben vertrouwen in hun kunnen, communiceren makkelijk met 

anderen en hebben goede probleemoplossende vaardigheden. Ze hebben relatief veel tijd nodig om 
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nieuwe vaardigheden aan te leren en lopen het risico op digitale uitsluiting wanneer hun sociale 

ondersteuningsnetwerk verdwijnt of hun levensomstandigheden veranderen (bv. verlies van een job, 

gezondheidsproblemen, etc.). Deze individuen slagen er bovendien in om hun manier van omgaan met 

digitale media doorlopend te versterken omwille van de verschillende hulpbronnen, 

gebruiksopportuniteiten en leermogelijkheden in hun directe omgeving. Ze ondersteunen regelmatig 

ook anderen bij het gebruik van digitale media.  

  

Profiel 5 – Digital All-Stars 

 

Individuen in dit profiel zijn diep sociaal en digitaal ingesloten. Ze participeren in alle levensdomeinen 

en ervaren geen problemen met het gebruik van digitale media. Ze gebruiken allerhande technologieën 

op een heel autonome, creatieve en strategische manier. Ze leren door te doen (i.e. trial and error), zijn 

vaak hoogopgeleid, hebben hoge inkomens en hebben altijd en overal toegang tot digitale media. Ze 

vormen het ondersteuningsnetwerk voor andere gebruikers, maar vullen die rol niet per se met plezier 

in, aangezien dit veel tijd vraagt en weinig toegevoegde waarde creëert. Ze participeren zelf in 

technologie-innovatie en hebben de vaardigheden om technologische systemen in vraag te stellen. 

Deze groep tekent de krijtlijnen uit van toekomstige digitale innovaties.  

 
Kenmerken Digital All-Stars 

Diepe sociale insluiting 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Hoog 
Opleiding Hoog 

Participatie Hoog 
Agency Sterk 

Welzijn & welbevinden Hoog 
Brede digitale insluiting 

Toegang Hoog 
Motivatie Hoog 

Digitale vaardigheden Hoog 
Soft skills Hoog 

Autonomie Sterk 
Gebruikspatronen Gediversifieerd, creatief, strategisch  

Mediarijkdom omgeving Hoog 
Ondersteuningsnetwerken Aanwezig en nodig, maar gekend waar en hoe 

ondersteuning kan verkregen worden. Geven zelf ook 
ondersteuning aan anderen.  

 

Profiel 6 – Unexpected Digital Master 

 

Deze individuen komen voor in alle socioeconomisch gedefinieerde groepen, zoals bijvoorbeeld 

mensen in armoede, ouderen, laagopgeleiden of jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. 

Bepalend is dat individuen in dit profiel, in tegenstelling tot hun peers, volledig mee zijn met het gebruik 

van digitale media en zo goed als volledig digitaal ingesloten zijn. De sociaal-economische en culturele 

situatie van deze individuen heeft met andere woorden weinig negatieve invloed op hun omgang met 

digitale media. Ze worden met één of twee zeer specifieke digitale drempels geconfronteerd – 

bijvoorbeeld geen thuistoegang tot Internet – maar omzeilen deze barrières door terug te vallen op hun 

ondersteuningsnetwerk en/of publieke computerruimtes. Deze individuen zijn zeer gemotiveerd om met 

digitale media aan de slag te gaan en leren door te doen. Ze proberen doorlopend nieuwe dingen uit en 

zijn zeer autonoom in hun gebruik van digitale media en de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden. 

Ze geven vaak zelf ondersteuning aan hun minder digitaal vaardige peers.  
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Kenmerken Unexpected Digital Masters 

Gaan voorbij aan sociale ongelijkheden 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Komen voor bij alle socioeconomisch gedefinieerde groepen, bv. 
mensen in armoede, ouderen, laagopgeleiden… Opleiding 

Participatie 
Agency Sterk 

Welzijn & welbevinden Hoog 
Geconcentreerde digitale uitsluiting 

Toegang Beperkt aantal zeer specifieke drempels, voornamelijk mbt. 
toegang en gebruiksopportuniteiten, maar geen problemen met 
andere aspecten. Hebben een hoge motivatie en autonomie. 

Motivatie 
Digitale vaardigheden 

Soft skills 
Autonomie 

Gebruikspatronen 
Mediarijkdom omgeving 

Ondersteuningsnetwerken Aanwezig en nodig, maar gekend waar en hoe ondersteuning kan 
verkregen worden. Geven zelf ook ondersteuning aan anderen.  

 

Profiel 7 – Unexpected Digital Drop-Outs 

 

Deze individuen komen voor in alle socioeconomisch gedefinieerde groepen, zoals bijvoorbeeld 

middenklassegezinnen, jongeren of hoogopgeleiden. Bepalend is dat zij in tegenstelling tot hun peers, 

verschillende problemen ondervinden bij het gebruik van digitale media. Hun sociaal-economische 

achtergrond en culturele situatie heeft met andere woorden een beperkte positieve invloed op hun 

omgang met digitale media. Ondanks de aanwezigheid van de nodige ondersteuningsnetwerken in hun 

mediarijke omgeving, vermijden deze individuen het omgaan met digitale media of slagen ze er niet in 

hun digitale vaardigheden te ontwikkelen. Deze individuen hebben weinig motivatie om met digitale 

media aan de slag te gaan, en ontbreken de nodige digitale vaardigheden. Ook een gebrek aan 

zelfvertrouwen en soft skills zijn een belangrijke drempel. Knoppenangst is een vaak voorkomend 

probleem bij deze groep.  

 
Kenmerken Unexpected Digital Drop-Outs 

Gaan voorbij aan sociale ongelijkheden 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Komen voor bij alle 
socioeconomisch gedefinieerde 
groepen, bv. jongeren, mannen, 
hoogopgeleiden, … 

Opleiding 
Participatie 

Welzijn & welbevinden 
Agency Zwak 

Brede tot diepe digitale uitsluiting 
Toegang Gemiddeld tot hoog 

Motivatie Beperkt 
Digitale vaardigheden Beperkt 

Soft skills Beperkt 
Autonomie Beperkt 

Gebruikspatronen Weinig tot geen 
Mediarijkdom omgeving Gemiddeld tot hoog 

Ondersteuningsnetwerken Aanwezig en nodig, maar 
worden niet gebruikt. 

 

Profiel 8 – Digitally Self-Excluded 

 

Individuen in dit profiel komen voor in alle socioeconomisch gedefinieerde groepen, ongeacht de mate 

van sociale insluiting of uitsluiting. Deze individuen participeren in verschillende levensdomeinen en 

zijn over het algemeen tevreden over hun levensomstandigheden. Typisch voor deze groep is dat ze 
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toegang hebben tot digitale media en de nodige digitale vaardigheden bezitten, maar geen nut zien in 

het gebruik van digitale media. Ze zijn met andere woorden niet gemotiveerd om met digitale media 

aan de slag te gaan. Wel maakt deze groep in grote mate gebruik van proxy-users in hun 

ondersteuningsnetwerk om alsnog in interactie te gaan met digitale media of diensten die enkel digitaal 

ter beschikking zijn. Hun situatie wordt problematisch als hun ondersteuningsnetwerken wegvallen. 

 

Kenmerken Digitally Self-Excluded 
Gaan voorbij aan sociale ongelijkheden 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Komen voor bij alle socioeconomisch gedefinieerde groepen, 
bv. mensen in armoede, middenklasse gezinnen, jongeren… Opleiding 

Participatie Hoog 
Agency Sterk 

Welzijn & welbevinden Hoog 
Diepe digitale uitsluiting vanuit eigen keuze 

Toegang Gemiddeld tot hoog 
Motivatie Zeer beperkt 

Digitale vaardigheden Gemiddeld tot hoog 
Soft skills Hoog 

Autonomie Zeer beperkt 
Gebruikspatronen Geen 

Mediarijkdom omgeving Gemiddeld tot hoog 
Ondersteuningsnetwerken Aanwezig en nodig, gekend waar en hoe ondersteuning kan 

verkregen worden. 

 

Zoals reeds vermeld in het begin van deze sectie, zijn deze acht profielen van digitale ongelijkheden 

gebaseerd op drie conceptuele onderzoekslijnen. Deze drie conceptuele onderzoekslijnen geven 

verschillende inzichten en reflecties mee voor het beter begrijpen van de relatie tussen digitale en 

sociale uitsluiting. De drie denkoefeningen maken echter niet duidelijk welke individuen of 

bevolkingsgroepen vandaag het meeste risico lopen op digitale uitsluiting. Er werden daarom 

verschillende bijkomende stappen doorlopen om de nieuwe en alternatieve identificatie van 

risicogroepen te realiseren. In de eerste plaats werd een selectie gemaakt van de belangrijkste 

indicatoren die een bepalende invloed hebben op mechanismen van digitale en sociale uitsluiting op 

basis van de inzichten die in de vorige artikels en inhoudelijke aanvullingen werden verkregen. Dit 

leidde tot de identificatie van dertien indicatoren, waarvan er vijf direct gerelateerd zijn aan sociale 

uitsluiting én digitale uitsluiting en acht indicatoren voornamelijk een invloed hebben op digitale 

uitsluiting. Voor sociale uitsluiting werden de volgende vijf indicatoren geselecteerd:  

 

⋅ Sociale uitsluiting – indicator 1 – Inkomen  

Invulling: Geheel van factoren die een directe invloed hebben op de financiële draagkracht van 

een individu, zoals tewerkstellingssituatie, spaarmogelijkheden, schulden, toegang tot 

economische voordelen (bv. groepsaankopen, belastingvoordelen....).  

Verantwoording: Het beschikken over voldoende financiële middelen is cruciaal om te kunnen 

participeren in de maatschappij. Een gebrek aan financiële middelen heeft bovendien directe 

repercussies in het digitale veld. Het belemmert de aankoop en het verbruik van digitale tools.  

 

⋅ Sociale uitsluiting – indicator 2 – Opleiding  

Invulling: Geheel van factoren die een directe invloed hebben op het opleidingsniveau van 

individuen, zoals cognitieve competenties of de mogelijkheden om deel te nemen in formele en 

informele opleidingsinitiatieven.  
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Verantwoording: Het opleidingsniveau heeft een cruciale invloed op de mate waarin en de manier 

waarop individuen kunnen participeren in de maatschappij. Er is voor heel wat individuen 

eveneens sprake van een directe verderzetting van leerdrempels in het digitale veld. Een gebrek 

aan basisgeletterdheid heeft bijvoorbeeld een directe negatieve invloed op het kunnen omgaan 

met digitale media-inhouden. 

 

⋅ Sociale uitsluiting – indicator 3 – Participatie in verschillende levensdomeinen 

Invulling: Geheel van factoren die een bepalende invloed hebben op de mate waarin en manier 

waarop individuen kunnen of willen participeren in de maatschappij, zoals levensstijl, 

karakteristieken van de arbeidsmarkt, sociale contacten…   

Verantwoording: Sociale uitsluiting wordt gekenmerkt door een doorgedreven gebrek aan 

participatie in arbeid, onderwijs of sociale netwerken. Het is echter net deze participatie, en de 

sociale netwerken die hiermee gepaard gaan, die een meerwaarde met zich meebrengen in het 

digitale veld. Collega’s, kennissen of andere sociale contacten geven de nodige technische, 

motivationele of informatieve ondersteuning om met digitale media aan de slag te gaan of het 

gebruik verder te diversifiëren. 

 

⋅ Sociale uitsluiting – indicator 4 – Agency  

Invulling: Geheel van factoren die een bepalende invloed hebben op de mate waarin individuen 

inspraak en beslissingsmacht en -kracht hebben over de richting die ze aan hun eigen leven 

(willen) geven.  

Verantwoording: Een gebrek aan agency is een structureel kenmerk van sociale uitsluiting. 

Individuen die met mechanismen van sociale uitsluiting geconfronteerd worden, kunnen deze 

mechanismen niet op eigen kracht wegwerken. In het digitale veld speelt agency voornamelijk een 

rol bij het bepalen van de mate waarin en de manier waarop er met digitale media wordt 

omgegaan. In hoeverre hebben individuen voldoende agency om vanuit een bewuste en vrije 

keuze een digitaal mediagebruik op maat te ontwikkelen. 

 

⋅ Sociale uitsluiting – indicator 5 – Well-being (cf. welzijn en welbevinden) 

Invulling: Geheel van factoren die het welbevinden en welzijn van individuen beïnvloeden, zoals 

gezondheid, zorgvoorzieningen, relationele situatie...  

Verantwoording: De notie van welzijn en welbevinden werd geïntegreerd omdat het de nodige 

nuancering brengt ten aanzien van de belevingswereld van individuen en hun sociale of digitale 

situatie. Enerzijds gaat het ervaren van ongelijkheid gepaard met een gevoel, een gebrek aan 

welbevinden. Anderzijds kan een volgens de statistieken digitaal uitgesloten individu (vb. geen 

toegang tot ICT, geen gebruik) zonder meer gelukkig zijn en zichzelf helemaal niet voelen als een 

digitaal uitgesloten iemand. Ook wordt hierdoor rekening gehouden met het feit dat gelijke kansen 

kunnen leiden naar ongelijke posities, of dat gelijke voordelen kunnen samen gaan met een 

ongelijke ervaring in welzijn en welbevinden.  

 

Voor digitale uitsluiting werden de volgende acht indicatoren geselecteerd:  

 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 1 – Toegang  

Invulling: Geheel van factoren die de toegang tot digitale media vorm geven, zoals de kwaliteit, 

plaats, frequentie en betaalbaarheid van de toegang. 
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Verantwoording: Toegang tot digitale media blijft een primordiale voorwaarde voor het gebruik 

ervan. Geen toegang thuis, of via andere alternatieve kanalen, betekent automatisch dat er geen 

gebruik kan plaatsvinden. Het voorzien van een kwaliteitsvolle, duurzame toegang thuis of elders 

blijft bijgevolg een belangrijke voorwaarde om digitaal ingesloten te zijn. 

 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 2 – Attitude of motivatie 

Invulling: Geheel van factoren die de attitude ten aanzien van digitale media op beïnvloeden, zoals 

persoonskenmerken (cf. gender, leeftijd, ethnische achtergrond, taal…), culturele en 

maatschappelijke normen, persoonlijke overtuigingen en waarden.  

Verantwoording: Motivationele drempels blijven een sterke invloed hebben op de mate waarin en 

de manier waarop individuen aan de slag gaan met digitale media. Vooral bij niet-gebruikers 

hebben motivationele karakteristieken een voornamelijk negatieve invloed. 

 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 3 – Digitale vaardigheden 

Invulling: Geheel van factoren die het ontwikkelingsproces en het niveau van digitale vaardigheden 

beïnvloeden, zoals probleemoplossend vermogen, kritisch inzicht of opportuniteiten en participatie 

in ICT-gerichte opleidingen.  

Verantwoording: Digitale vaardigheden, of het kunnen omgaan met digitale media vanuit een 

technisch en inhoudelijk perspectief is onontbeerlijk om volop de voordelen van digitale media te 

kunnen benutten. 

 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 4 – Sociale en soft skills  

Invulling: Geheel van factoren die een bepalende invloed hebben op de manier waarop individuen 

interageren met anderen, zoals communicatievaardigheden, zelfbewustzijn, zelfvertrouwen of 

zelfbeeld. Sociale skills verwijzen naar de communicatiegerichte vaardigheden van mensen. Soft 

skills verwijzen naar zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, durf, leiderschap en de manier waarop dit 

het zelfbeeld van mensen positief of negatief beïnvloedt. 

Verantwoording: In huidige onderzoeken naar digitale ongelijkheden worden 

communicatievaardigheden en soft skills niet automatisch meegenomen. Studies met betrekking 

tot sociale uitsluiting duiden echter op de nefaste invloed van beperkte soft skills. Het belang van 

het ontwikkelen van soft skills komt eveneens consequent naar voor in onderzoek naar digitale 

inclusie. Gesteld wordt dat het ontwikkelen van soft skills vaak meer prioriteit vraagt dan het 

aanleveren van materiaal of toegang tot digitale media.	  
 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 5 – Autonomie  

Invulling: Geheel van factoren die een bepalende invloed hebben op de mate waarin individuen er 

in slagen om op een autonomie manier gebruik te maken van digitale media, of vanuit een trial-

and-error en do-it-yourself aanpak hun digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen.  

Verantwoording: De toenemende digitalisering van de maatschappij in alle levensdomeinen maakt 

dat het kunnen omgaan met digitale media in al zijn vormen een cruciale competentie is voor de 

toekomst. Gesteld wordt dat individuen met een grotere autonomie, op een eenvoudigere en 

snellere manier voordeel kunnen halen uit hun gebruik. 

 

 

 



	   185	  

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 6 – Gebruikspatronen en -praktijken 

Invulling: Geheel van individuele voorkeuren die de diversiteit, focus en frequentie van individuele 

gebruikspatronen en -praktijken beïnvloeden, zoals dagelijkse routines, directe noden en 

behoeften en de meerwaarde van digitale media. 

Verantwoording: Het gebruik van digitale media wordt in grote mate vorm gegeven vanuit de 

context waarin individuen zich bewegen. Bijvoorbeeld, waarom de NMBS-app gaan gebruiken als 

je nooit het openbaar vervoer neemt? De focus, diversiteit en frequentie van het gebruik is 

afhankelijk van de mate waarin individuen in hun dagelijkse routines te maken krijgen met digitale 

media, of digitale media kunnen gebruiken. 

 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 7 – Mediakarakter van de omgeving 

Invulling: Geheel van contextgebonden factoren, eigen aan de omgeving van individuen, die een 

invloed hebben op toegang, attitude, vaardigheden en gebruik, zoals gezinssamenstelling, digitale 

cultuur in het gezin, opportuniteiten in gebruik in de werkomgeving, kennismaking met een 

gediversifieerd aanbod aan digitale media of de vaardigheden aanwezig bij gezinsleden en/of 

collega’s.  

Verantwoording: De levensstijl en -cultuur in de thuis-, werk- en/of schoolomgeving beïnvloeden 

welke digitale media individuen gebruiken en binnen welke context ze deze gebruiken. Familie, 

vrienden, collega’s, en andere maken andere leden in de directe omgeving bewust van het belang 

en het nut van applicaties en digitale media of zijn een belangrijke bron voor het aanleren van 

digitale vaardigheden. De invloed van het netwerk kan echter ook negatief zijn. Indien er binnen 

een netwerk een negatieve attitude heerst ten aanzien van digitale media, heeft dit een impact op 

het gebruik en de attitudes van de leden van dat netwerk. 

 

⋅ Digitale uitsluiting – indicator 8 – Ondersteuningsnetwerken  

Invulling: Geheel van factoren die een invloed hebben op de mate waarin individuen nood hebben 

aan ondersteuning bij hun gebruik van digitale media, en de mate waarin deze ondersteuning 

aanwezig is en gegeven wordt in hun directe omgeving. 

Verantwoording: Heel wat individuen slagen er niet in om volledig autonoom met digitale media 

aan de slag te gaan. Zij vallen hiervoor terug op mensen in hun directe omgeving, ook wel local of 

warm experts genoemd. Niet iedereen is bereid om dit soort van ondersteuning te geven. Het is 

dus belangrijk te kijken naar de mate waarin individuen hulp nodig hebben, de aanwezigheid van 

deze hulp in hun omgeving, het kunnen vinden van deze hulp en de wil tot het geven van deze 

hulp door hun omgeving. 

 

In een tweede stap werden deze 13 indicatoren voor ieder van de 5 niveaus van het continuüm van 

sociale en digitale ongelijkheden ingevuld volgens de inzichten uit de identificatie van de 

karakteristieken van digitale en sociale uitsluiting (cf. eerste conceptuele onderzoekslijn). Enkele 

voorbeelden: 

 
Diepe sociale uitsluiting 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Laag 
Opleiding Laag 

Participatie Beperkt 
Agency Beperkt 

Welzijn & welbevinden Laag 
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Brede sociale insluiting 

Diepe sociale uitsluiting Inkomen Gemiddeld tot hoog 
Opleiding Gemiddeld tot hoog 

Participatie Gemiddeld tot hoog 
Agency Gemiddeld 

Welzijn & welbevinden Gemiddeld 
	  

	  

Diepe digitale uitsluiting 
Toegang Beperkt 

Motivatie Zwak tot sterk 
Digitale vaardigheden Beperkt 

Soft skills Beperkt 
Autonomie Beperkt 

Gebruikspatronen Beperkt 
Mediarijkdom omgeving Laag 

Ondersteuningsnetwerken Niet aanwezig, wel nodig 
	  

	  

Brede digitale insluiting 
Toegang Hoog 

Motivatie Laag tot gemiddeld 
Digitale vaardigheden Gemiddeld tot hoog 

Soft skills Gemiddeld tot hoog 
Autonomie Gemiddeld tot hoog 

Gebruikspatronen Voornamelijk functioneel  
Mediarijkdom omgeving Gemiddeld tot hoog 

Ondersteuningsnetwerken Aanwezig en nodig, maar 
gekend waar en hoe 
ondersteuning kan 
verkregen worden. Geven 
zelf ook ondersteuning 
aan anderen.  

 

Daarna werden de karakteristieken van de dertien indicatoren voor ieder niveau afgetoetst aan de 

resultaten van de wisselwerking tussen digitale en sociale uitsluiting zoals beschreven in het derde 

artikel van het doctoraat – Digital by Default: Consequences, Casualties and Coping Strategies.  Uit 

deze aftoetsing ontstonden vervolgens de acht profielen van digitale ongelijkheden. De onderstaande 

tabel geeft een overzicht van deze categorisering en aftoetsing, en van hoe deze zich verhouden tot de 

acht profielen die werden geïdentificeerd. De tabel maakt ook duidelijk dat er vijf profielen zijn waarbij 

er sprake is van een directe relatie tussen sociale en digitale uitsluiting, met name:  

 

⋅ Digital Outcasts  

⋅ Hopelessly Undigital  

⋅ Digital Fighters 

⋅ Smoothly Digital  

⋅ Digital All-Stars 

 

Voor de profielen Digital Outcasts en Hopelessly Undigital leiden mechanismen van sociale uitsluiting 

naar digitale uitsluiting en vice versa. Beide profielen worden geconfronteerd met een veelheid aan 

sociale drempels die sterk met elkaar verweven zijn en elkaar negatief beïnvloeden en zich bovendien 

verderzetten in het digitale veld. Voor individuen in het Digital Fighters profiel is deze relatie minder 

sterk omdat ze in de eerste plaats met minder sociale drempels geconfronteerd worden. Individuen in 
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dit profiel zijn op meerdere vlakken sociaal ingesloten. Bij de profielen Smoothly Digital en Digital All-

Stars is er eveneens sprake van een doorgedreven invloedssfeer tussen digitale en de sociale 

karakteristieken. Beide groepen zijn op alle domeinen sociaal ingesloten en plukken hier ook de 

vruchten van in het digitale veld. Het verschil tussen beide profielen uit zich vooral in de manier waarop 

ze leren omgaan met digitale media.  

 

Bij de volgende drie profielen is er echter geen directe wisselwerking tussen sociale en digitale 

uitsluiting: 

 

⋅ Unexpected Digital Masters 

⋅ Unexpected Digital Drop-Outs 

⋅ Digitally Self-Excluded 

 

Deze drie profielen komen voor bij alle socio-economische groepen en gaan voorbij aan de sociale en 

digitale voor- en nadelen die gepaard gaan met een specifieke sociale levenssituatie. De profielen 

Unexpected Digital Masters en Unexpected Digital Drop-Outs verwijzen beiden naar individuen die 

mediapraktijken vertonen die volledig tegengesteld zijn aan hun peers. Het verschil tussen beide 

profielen situeert zich op het niveau van autonomie en soft skills. Ook het Digitally Self-Excluded profiel 

komt voor in alle lagen van de bevolking. Dit gaat om individuen die de digitale wereld volledig aan zich 

voorbij laten gaan en er bewust voor kiezen om geen gebruik te maken van digitale tools allerhande.  
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Eight profiles of digital inequalities: An overview, by Mariën (2015) 
	  

 Digital 
Outcasts 

Hopelessly 
Undigital 

Digital Fighters Smoothly Digital Digital All-
Stars 

Unexpected 
Digital Masters 

Unexpected 
Digital Drop-

outs 

Digitally Self-
Excluded 

Continuum of social inequalities  
At-risk indicators Deep social 

exclusion 
Wide social 
exclusion  

Concentrated social 
exclusion/inclusion 

Wide social 
inclusion 

Deep social 
inclusion 

Beyond social exclusion 

Income Low Low ! Average Small number of specific barriers, 
no problems with remaining 

aspects, societal participation is 
present 

Average ! High High All three profiles are present amongst all SES-defined 
population groups Education Low Low ! Average Average ! High High 

Participation in life 
domains 

Low Limited Average ! High High Low ! High Low ! High High 

Agency Low Low Average High High Low High 
Well-being Low Low Average High High Low ! High High 

 Continuum of digital inequalities    
Deep digital exclusion Wide digital 

exclusion 
Concentrated 

digital exclusion / 
inclusion 

Wide digital 
inclusion 

Deep digital 
inclusion 

Concentrated 
digital exclusion 

Wide to deep 
digital exclusion 

Digital exclusion 
by choice 

Access Low Average Average Small number of 
specific barriers, 
no problems with 
remaining aspects, 

use patterns are 
present, support 
networks are in 

some cases 
lacking 

High High Small number of 
specific barriers, 
no problems with 
remaining aspects, 

use patterns are 
present, have high 

levels of 
motivation and 

autonomy. 

Average ! High Average ! High 
Attitude Low ! High Average ! High High Low ! Average High Low Low 

Digital skills Low Average Low ! 
Average 

Average ! High High Low Average ! High 

Social and soft skills Low Low Low Average ! High High Low High 
Autonomy Low Low Low Average ! High High Low Low 

Use patterns Limited Limited Limited Functional Diversified, 
creative & 
strategic 

None None 

Media Richness of 
surroundings 

Low Low Low Average ! High High Average ! High Average ! High 

Social Support 
networks 

Not present, 
highly needed 

Not present, 
highly needed 

Present, but 
limited and 

needed 

Present and needed,  
know where and how to get support, 

provide support themselves 
Reinforcing resource effect 

Present and 
needed, but not 

used 

Present and 
needed, know 

where and how to 
get support 
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Acht profielen van digitale ongelijkheden: wat zijn de volgende stappen?  

 

De acht profielen van digitale ongelijkheden zijn een poging om digitale uitsluiting op een meer 

genuanceerde en gecontextualiseerde manier te bekijken. De profielen wijzen erop dat Digital Outcasts, 

Hopelessly Undigital, Digital Fighters en Unexpected Digital Drop-Outs zonder meer met mechanismen 

van digitale uitsluiting worden geconfronteerd. Tegelijk tonen de profielen aan dat Digitally Self-

Excluded en Smoothly Digital een reëel risico op digitale uitsluiting lopen door hun afhankelijkheid van 

het ondersteuningsnetwerk en/of proxy-users. Maar er zijn nog een aantal bijkomende stappen nodig 

om een reëel en coherent beeld te krijgen van de problematiek van digitale uitsluiting in Vlaanderen. 

De sociaal-economische kwantitatieve analyses die op regionaal, federaal of Europees niveau worden 

gerealiseerd, geven een vertekend beeld van digitale uitsluiting. Er is daarom nood aan cijfers over de 

grootteorde van ieder profiel. Er moet worden ingezet op de uitwerking van een nieuw meetinstrument 

dat de verschillende indicatoren aan de basis van de profielen mee in aanmerking neemt. Enkel op die 

manier kan worden nagegaan hoeveel individuen tot het profiel van Digital Outcasts en Hopelessly 

Undigital horen en dus nood hebben aan een doorgedreven interventie door de overheid. Een 

kwantificering van de profielen maakt het ook mogelijk om na te gaan in welke mate de groep 

Unexpected Digital Masters effectief groter wordt. Maar ook of de groep Digitally Self-Excluded stabiel 

blijft zoals wordt vermoed door van Deursen (2010).  

 

In de tweede plaats is een inhoudelijke en kwalitatieve verdieping per profiel nodig. Dergelijk onderzoek 

maakt het mogelijk om de noden en verwachtingen met betrekking tot het gebruik van digitale media 

verder te identificeren. Vooral voor de groep Digitally Self-Excluded is meer achtergrondinformatie 

nodig over de manier waarop deze mensen omgaan met de digitaliseringspush van private en publieke 

organisaties. Kan men vandaag als niet-gebruiker nog functioneren in een steeds verder 

digitaliserende maatschappij? Ook de rol van ondersteuningsnetwerken moet verder worden 

uitgeklaard. De digitalisering en digitale evolutie van allerlei diensten gaat zo snel dat het als individu 

onmogelijk wordt om bij te blijven. Het uitwisselen en leren leren van elkaar wordt zonder meer een 

cruciale vaardigheid voor de toekomst. Er is echter weinig zicht op hoe warm of local experts en proxy 

users hun ondersteuningsrol ervaren. Vervullen zij deze rol van harte? Of ontbreekt het ook hen aan de 

nodige tools en hulp om deze ondersteuningsrol ten volle op te nemen en te benutten? 

 

Tot slot is er eveneens nood aan meer beleidsgerichte denkoefeningen rond de acht profielen van 

digitale ongelijkheden. Op welke manier kunnen de profielen gebruikt worden door overheden en/of e-

inclusie initiatieven om een betere ondersteuning en dienstverlening op maat te verzekeren? Vraagt 

ieder profiel om een specifieke e-inclusie aanpak of zijn er een aantal transversale lijnen waarop moet 

ingezet worden om de digitale uitsluiting van alle profielen te verzekeren? Hierop wordt verder 

ingegaan in Deel II van dit doctoraatsonderzoek.  

 

2.5 Vernieuwd	  conceptueel	  kader	  voor	  digitale	  uitsluiting	  
 

Aan het einde van het doctoraatstraject werd een nieuw conceptueel kader voor digitale uitsluiting 

uitgewerkt. Hierbij werden de inzichten uit de verschillende theoretische en empirische bijdragen die 

aan de grondslag van het doctoraat lagen, op een vereenvoudigde manier samengebracht in een 

schematische voorstelling. Het onderstaande model – getiteld ‘Een conceptueel model van digitale 
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uitsluiting’ – toont de verschillende risicofactoren weer die een beslissende invloed hebben op digitale 

ongelijkheden en tot digitale uitsluiting kunnen leiden.  

 

Figuur – Een conceptueel model van digitale uitsluiting 

 

 
 

De achterliggende hoofdredenering is dat verschillende sociale en digitale risicofactoren (cf. 

determinanten) de toegang tot digitale media, de digitale vaardigheden en de sociospatiale 

opportuniteiten van mensen beïnvloeden. Deze sociale en digitale risicofactoren bepalen op die manier 

het gebruik van digitale media en leiden tot een specifiek profiel van digitale ongelijkheden. Dit profiel 

geeft uiteindelijk weer of iemand al dan niet met digitale uitsluiting wordt geconfronteerd.  

 

Bestaande modellen van digitale uitsluiting voeren over het algemeen drie of vier centrale elementen 

aan, met name: (1) toegang, (2) motivatie of attitude, (3) vaardigheden, en (4) gebruik. Het nieuwe 

model volgt deze opdeling niet en gaat uit van toegang, vaardigheden en socio-spatiale opportuniteiten 

als centrale elementen. Het niet beschikken over een of meerdere van deze drie elementen is een van 

de oorzaken van digitale uitsluiting.  

 

Het eerste centrale element in het nieuwe model is toegang tot digitale media omdat dit een absolute 

voorwaarde blijft om digitale media te kunnen gebruiken. In het doctoraat wordt toegang 

geconceptualiseerd als de kwaliteit van toegang. De kwaliteit van toegang wordt onder meer bepaald 

door de kwaliteit van de technische uitrusting, de betaalbaarheid van het digitale materiaal en de 

verbinding, het type verbinding en de plaats(en) van toegang. 

 

Digitale vaardigheden vormen het tweede centrale element in het nieuwe model. In het doctoraat 

worden digitale vaardigheden ingevuld als de competenties die nodig zijn om digitale media op een 

zelfredzame manier te gebruiken met als doel om er een direct of indirect voordeel uit te halen. Hierbij 

werden de volgende basiscompetenties als cruciale componenten geïdentificeerd:   

 

⋅ basisgeletterdheid  
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⋅ digitale vaardigheden volgens van Deursen (2010): operationele vaardigheden, formele 

vaardigheden, communicatievaardigheden, informatievaardigheden en strategische 

vaardigheden 

⋅ mediawijsheid (cf. het kritisch kunnen omgaan met media-inhouden in al zijn vormen) 

⋅ zelfredzaamheid (cf. het zelfstandig kunnen omgaan met digitale media)  

 

Sociospatiale opportuniteiten worden in het nieuwe model als het derde centrale element aangebracht. 

Dit concept krijgt in het doctoraat een drieledige invulling, met name als: (a) de opportuniteiten die door 

de sociale omgeving worden aangereikt met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van digitale 

media en de ontwikkeling van digitale vaardigheden, (b) de motivatie en vaardigheden van mensen om 

deze opportuniteiten in hun omgeving te benutten, en (c) de motivatie en vaardigheden van mensen 

om gelijkaardige opportuniteiten voor zichzelf en anderen te creëren.  

 

Toegang, (digitale) vaardigheden en socio-spatiale opportuniteiten werden als centrale elementen 

geïdentificeerd op basis van de verschillende inzichten uit Deel I van het doctoraat. Het eerste en het 

tweede artikel gingen dieper in op toegang als concept en wezen erop dat mensen zonder 

kwaliteitsvolle toegang in de thuisomgeving het moeilijker hebben om al doende digitale vaardigheden 

of een vrijer en meer gedifferentieerd gebruik te ontwikkelen. Alternatieve plaatsen van toegang, in 

publieke computerruimten of bij vrienden of familie, bieden een oplossing voor het toegangsprobleem, 

maar gaan vaak gepaard met restricties qua tijd of focus van gebruik. Kwaliteitsvolle toegang in de 

thuisomgeving is daarom een cruciale risicofactor van digitale ongelijkheden. Toegang tot digitale 

media werd daarom ook in aanmerking genomen als indicator bij de uitwerking van de acht profielen 

van digitale ongelijkheden. Uit het tweede artikel en de bijhorende inhoudelijke aanvulling werd ook 

duidelijk dat digitale vaardigheden een zeer complex geheel van verschillende soorten vaardigheden, 

geletterdheden en competenties vormen. Het belang van basisgeletterdheid, mediawijsheid en 

zelfredzaamheid werd hierbij meermaals benadrukt. Deze vaardigheden staan los van digitale media 

maar hebben wel een bepalende invloed op het gebruik. In het kader van digitale uitsluiting moeten 

vaardigheden daarom breder worden gezien dan louter digitale vaardigheden. Dit is ook de reden 

waarom het woord digitale in het model expliciet tussen haakjes staat. Voor de digitale vaardigheden 

kiest het doctoraat vanuit pragmatische overwegingen voor het framework van van Deursen (2010). Dit 

framework is eenvoudig opgebouwd, omvat vijf zeer duidelijk gedefinieerde vaardigheden en werd 

bovendien reeds geoperationaliseerd in een meetinstrument dat mogelijk ook in Vlaanderen kan 

worden toegepast. Tot slot gingen alle artikels uit Deel I dieper in op motivatie en opportuniteiten in 

gebruik en opleidingen. Een belangrijk inzicht dat hieruit werd overgenomen is dat motivatie op een 

brede manier moet worden ingevuld. In vroeger onderzoek werd motivatie vaak automatisch 

gelijkgesteld met een gebrek aan interesse om digitale media te gebruiken. Maar motivatie is niet enkel 

bepalend voor het wel of niet gebruiken van digitale media. Enerzijds maakt de digitalisering van 

publieke en private diensten het gebruik van digitale media verplicht zonder dat mensen noodzakelijk 

gemotiveerd zijn. Anderzijds moet motivatie ook worden gezien in relatie tot de potentiële bijdrage van 

sociale netwerken. Sociale netwerken bieden mensen heel wat opportuniteiten om hun digitale 

vaardigheden te ontwikkelen, bijkomende opleidingen of trainingen te volgen of hun gebruik te 

diversifiëren. Mensen moeten echter voldoende gemotiveerd zijn om van deze opportuniteiten gebruik 

te maken. Tegelijk moeten er ook opportuniteiten aanwezig zijn en worden aangeboden in de sociale 

netwerken waarin mensen bewegen. De integratie van sociospatiale opportuniteiten als centraal 
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element heeft als gevolg dat het denken over digitale uitsluiting wordt weggeleid van het individuele 

niveau. 

 

Van de vier traditionele determinanten van digitale uitsluiting – toegang, motivatie of attitude, 

vaardigheden en gebruik – werden er drie direct of indirect als centraal element geïntegreerd. Gebruik 

werd bewust niet als een centraal element aangebracht. Van bij het begin van het doctoraat maakte 

het theoretische onderzoek duidelijk dat gebruik geen determinant van digitale uitsluiting is. Dit kwam 

vervolgens ook naar voren in de bijkomende theoretische denkoefeningen van het tweede en het derde 

artikel. Gebruik is daarentegen een veruitwendiging van hoe verschillende risicofactoren zich tot elkaar 

verhouden en leiden tot verschillende en unieke gebruikspatronen. Deze verschillende en unieke 

gebruikspatronen zijn op zich geen teken van digitale uitsluiting. Mensen kunnen op een frequente, 

multifunctionele, gediversifieerde en allround manier gebruikmaken van digitale media maar toch 

worden geconfronteerd met een structureel tekort aan betaalbare toegang in de thuisomgeving. 

Tegelijkertijd kunnen mensen die digitale media op een beperkte manier gebruiken, toch sociaal 

ingesloten zijn. Gebruik moet daarom altijd in relatie tot sociale uitsluiting worden gezet. 

 

Naast de drie centrale elementen toegang, (digitale) vaardigheden en sociospatiale opportuniteiten 

bestaat het model uit vijf blokken die elk een bepalende invloed hebben op deze drie centrale 

elementen. Deze vijf blokken – educatieve competenties, financiële draagkracht, agency en autonomie, 

maatschappelijke digitale norm en persoonlijke digitale norm – werden verder uitgewerkt volgens 

risicofactoren en concrete karakteristieken met een directe of indirecte invloed op digitale 

ongelijkheden of digitale uitsluiting. Deze vijf blokken, de bijhorende risicofactoren en hun concrete 

karakteristieken werden geïdentificeerd op basis van de drie artikels uit Deel I van het doctoraat: 

 

⋅ Blok 1 – Educatieve competenties: opleiding en vorming, cognitieve vaardigheden, 

taalkennis, communicatievaardigheden, en sociale en soft skills. 

⋅ Blok 2 – Financiële draagkracht: tewerkstelling, inkomen, financiële vaardigheden, en 

economische opportuniteiten. 

⋅ Blok 3 – Agency en autonomie: ondersteuningsnetwerken, regelgevend kader, sociale en 

digitale rechten, participatieve processen. 

⋅ Blok 4 – Maatschappelijke digitale norm: digitaliseringspush, en publieke en private 

diensteninfrastructuur. 

⋅ Blok 5 – Persoonlijke digitale norm: sociale en culturele normen, waarden, attitudes en 

meningen, psychologisch en fysiek welbevinden, mediakarakter van de omgeving.  

 

In de onderstaande sectie wordt telkens in tabelvorm weergegeven welke risicofactoren tot welk blok 

behoren en wat hun concrete inhoudelijke karakteristieken zijn.  

 

Het eerste blok – educatieve competenties – verwijst naar de verschillende risicofactoren die een 

rechtstreekse invloed hebben op de vaardigheden die nodig zijn om digitale media te gebruiken en 

volop te participeren in een gedigitaliseerde maatschappij. De onderstaande tabel geeft een 

gedetailleerd beeld van de concrete karakteristieken van de risicofactoren die tot het blok educatieve 

competenties behoren: 

 

 



	   193	  

Tabel – Risicofactoren – Educatieve competenties 

 

Risicofactoren	   Concrete	  karakteristieken	  van	  Digitale	  Uitsluiting	  

Opleiding	  &	  vorming	   ⋅ Participatie	  in	  en	  aansluiting	  bij	  het	  formele	  onderwijs	  
⋅ Opleidingsniveau	  
⋅ Opleiding-‐	  en	  vormingsopportuniteiten	  op	  het	  werk	  of	  elders	  
⋅ Motivatie	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  bijkomende	  opleidingen	  &	  vorming	  
⋅ Motivatie	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  bijkomende	  ICT-‐opleidingen	  en	  -‐vormingen	  
⋅ Bewustzijn	  van	  het	  aanbod	  ICT-‐opleidingen	  en	  -‐vormingen	  

Cognitieve	  vaardigheden	   ⋅ Cognitieve	  capaciteiten	  
⋅ Competenties	  om	  deel	  te	  nemen	  in	  levenslang	  leren	  
⋅ Competenties	  om	  multigelaagdheid	  van	  ICTs	  te	  beheersen	  
⋅ Competenties	  om	  digitale	  vaardigheden	  op	  een	  autonome	  manier	  te	  

ontwikkelen	  

Taalkennis	   ⋅ Basisgeletterdheid	  
⋅ Kennis	  van	  de	  lokale	  taal	  	  
⋅ Kennis	  van	  dominante	  talen	  op	  ICT	  
⋅ Gebruik	  van	  klare	  taal	  in	  digitale	  media-‐inhouden	  

Communicatievaardigheden	   ⋅ Kennis	  en	  vertrouwen	  om	  met	  anderen,	  instellingen,…	  te	  interageren	  
⋅ Kennis	  over	  etiquette	  en	  (on)uitgesproken	  regels	  van	  digitale	  

communicatieplatformen	  

Sociale	  &	  soft	  skills	   ⋅ Kennis	  en	  vertrouwen	  om	  autonoom	  met	  moeilijkheden	  om	  te	  gaan	  
⋅ Sociale	  intelligentie,	  zelfvertrouwen,	  zelfredzaamheid,	  probleemoplossend	  

vermogen	  
⋅ Kennis	  om	  te	  bepalen	  of	  hulp	  nodig	  is,	  welke	  hulp	  nodig	  is	  en	  waar	  deze	  hulp	  

kan	  worden	  gevonden	  
⋅ Kennis	  en	  vertrouwen	  om	  autonoom	  met	  de	  dynamische	  aard	  van	  digitale	  

media	  om	  te	  gaan	  
⋅ Knoppenangst	  

 

Zoals de tabel weergeeft, zijn er vijf risicofactoren die een impact hebben op de educatieve 

competenties van mensen: opleiding en vorming, cognitieve vaardigheden, taalkennis, 

communicatievaardigheden en sociale & soft skills. In de eerste plaats heeft het opleidingsniveau een 

grote impact. Mensen met een laag opleidingsniveau hebben het moeilijker om om te gaan met de 

onduidelijke structuur en multigelaagdheid van digitale media. Daarnaast hebben de opleidings- en 

trainingsopportuniteiten die mensen in hun werk- of woonomgeving aangereikt krijgen, een cruciale 

invloed. Dit hangt echter samen met het bewustzijn van en de wil om bijkomende opleidingen of 

trainingen te volgen. Niet alle mensen engageren zich even graag en snel voor nieuwe opleidingen 

door leerdrempels en negatieve schoolervaringen in het verleden. Het stimuleren van de intrinsieke 

motivatie om de eigen vaardigheden te ontwikkelen is dus even belangrijk als de uitwerking van een 

opleidingsaanbod. In de tweede plaats bepalen de algemene taalkennis, de leesvaardigheden en de 

kennis van de lokale taal en van de dominante talen op digitale media of mensen media-inhouden 

kunnen lezen en begrijpen. Mensen met een zwak leesniveau zullen moeilijkheden ondervinden om 

digitale media-inhouden te lezen en te begrijpen. Mediaplatformen die weinig of geen rekening houden 

met klare taal zijn om deze reden quasi ontoegankelijk voor mensen met een laag geletterdheidsniveau. 

Het niet beheersen van de dominante talen van het internet zoals het Frans of het Engels, verhindert 

mensen om voordeel te halen uit het gebruik ervan. Communicatievaardigheden beïnvloeden dan weer 

de manier waarop mensen kunnen omgaan met de etiquette en de (on)uitgesproken regels van 

communicatieplatformen op digitale media (cf. Whatsapp, Snapchat, Facebook, Twitter…). Tegelijk zijn 

communicatievaardigheden ook gerelateerd aan het zelfvertrouwen dat nodig is om met anderen in 

interactie te treden. Mensen met zwakke communicatievaardigheden zullen minder makkelijk anderen 

aanspreken of hun vragen en bezorgdheden aankaarten. Sociale vaardigheden en soft skills spelen 
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hierbij een cruciale rol. Soft skills verwijzen naar aspecten als zelfvertrouwen, zelfsturing, faalangst, 

zelfredzaamheid en bewustzijn. Soft skills bepalen onder meer of mensen kunnen inschatten of ze hulp 

nodig hebben, welke soort hulp er nodig is en waar ze deze hulp kunnen vinden. Soft skills hebben 

echter niet alleen betrekking op het vermogen om de eigen noden bewust in te schatten, ze zijn ook 

bepalend voor interacties met anderen. Mensen met zwakke soft skills, ontbreekt het aan 

zelfvertrouwen en het bewustzijn om de eerste stap naar anderen te zetten. Ze kampen vaak met 

faalangst wat hen bijkomend verhindert om met anderen in interactie te treden. Het niet beschikken 

over de nodige sociale vaardigheden of het nodige zelfvertrouwen om anderen om hulp te vragen bij 

problemen met digitale media, heeft zonder meer een negatieve invloed op het gebruik. Beperkte soft 

skills zorgen er bovendien voor dat mensen meer moeilijkheden hebben om opportuniteiten voor 

zichzelf of anderen te creëren omdat hun interactie met anderen of hun maatschappelijke participatie 

moeizaam verloopt.  

 

Het tweede blok – financiële draagkracht – bevat de verschillende risicofactoren die een rechtstreekse 

invloed hebben op de financiële situatie van mensen. De onderstaande tabel verduidelijkt om welke 

risicofactoren het specifiek gaat: 

 

Tabel – Risicofactoren – Financiële draagkracht 
	  

Risicofactoren	   Concrete	  karakteristieken	  van	  Digitale	  Uitsluiting	  
Tewerkstelling	   ⋅ Arbeidsstatus	  	  
Inkomen	   ⋅ Financiële	  middelen	  

⋅ Financiële	  onafhankelijkheid	  
⋅ Mogelijkheden	  om	  goederen	  en	  diensten,	  inclusief	  digitale	  media,	  aan	  te	  kopen	  

Financiële	  vaardigheden	   ⋅ Kennis	  om	  budget	  te	  beheren	  
⋅ Reclamewijsheid	  
⋅ Kennis	  over	  business-‐	  en	  betaalmodellen	  van	  digitale	  media	  	  

Economische	  opportuniteiten	   ⋅ Mogelijkheden	  om	  te	  sparen	  
⋅ Schulden	  
⋅ Toegang	  tot	  financiële	  voordelen	  (cf.	  pakketvoordelen,	  groepsaankopen…)	  
⋅ Kennis	  om	  financieel	  voordeel	  te	  halen	  uit	  het	  gebruik	  van	  digitale	  media	  

 

De bovenstaande tabel wijst op vier risicofactoren aan die de financiële draagkracht van individuen 

bepalen: tewerkstelling, inkomen, financiële vaardigheden en economische opportuniteiten. Een gebrek 

aan financiële middelen belemmert in de eerste plaats de aanschaf van digitale media. Daarnaast 

verhindert het mensen om gebruik te maken van voordelige telecomaanbiedingen (cf. groepsaankopen, 

telecompakketten…). De financiële draagkracht van mensen wordt echter ook beïnvloed door de 

financiële vaardigheden die ze bezitten om met reclame om te gaan, hun beschikbare budget te 

beheersen of onderliggende business- en betaalmodellen te begrijpen. De impact van financiële 

draagkracht is echter ruimer dan enkel het financiële aspect. Een gebrek aan financiële middelen 

belemmert mensen om volop in de maatschappij te participeren. Het verhindert hen ook om 

opleidingen te volgen, deel te nemen aan het verenigingsleven, sport of een andere vrijetijdsbesteding. 

Op die manier heeft een gebrek aan financiële draagkracht een negatieve invloed op de toegang tot 

sociale netwerken en de ondersteuning die vanuit deze netwerken kan worden gegeven met betrekking 

tot het gebruik van digitale media of de ontwikkeling van digitale vaardigheden.  

 

Het derde blok – agency en autonomie – bevat de verschillende risicofactoren die de autonomie en de 

zelfbeschikkingsmacht en -kracht, ook wel agency genoemd, van mensen op maatschappelijk en 

digitaal vlak negatief beïnvloeden. De nadruk ligt hierbij sterk op structurele drempels die worden 
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gevormd op macroniveau. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende 

risicofactoren die een rol spelen: 

 

Tabel – Risicofactoren – Agency en autonomie	  
	  
Risicofactoren	   Concrete	  karakteristieken	  van	  Digitale	  Uitsluiting	  
Ondersteuningsnetwerken	   ⋅ Nood	  aan	  ondersteuning	  bij	  het	  gebruik	  van	  digitale	  media	  

⋅ Participatie	  in	  sociale	  netwerken	  
⋅ Toegang	  tot	  en	  ondersteuning	  van	  warm	  experts	  en	  proxy	  users	  
⋅ Aanwezigheid	  van	  stimulansen	  om	  digitale	  media	  te	  gebruiken	  

Regelgevend	  kader	   ⋅ Erkenning	  en	  certificering	  van	  digitale	  vaardigheden	  
⋅ Invulling	  van	  ICT-‐opleidingen	  in	  het	  formele	  onderwijs	  
⋅ Aanwezigheid	  van	  een	  horizontaal	  e-‐inclusiebeleid	  
⋅ Regelgevend	  kader	  voor	  gegevensbescherming,	  privacy,	  copyright…	  

Sociale	  en	  digitale	  rechten	   ⋅ Beschikbaarheid	   van	   en	   bewustzijn	   van	   informatie	   over	   sociale	   en	   digitale	  
rechten	  

⋅ Sociaal	  telecomtarief	  
⋅ Recht	  op	  (digitale)	  dienstverlening	  

Participatieve	  processen	   ⋅ Structurele	  integratie	  van	  participatieve	  processen	  in	  beleidsvorming	  
⋅ Structurele	   integratie	   van	   kwetsbare	   groepen	   in	   participatieve	   processen	   in	  

beleidsvorming	  
⋅ Participatie	   en	   betrokkenheid	   in	   lokale,	   regionale	   en	   federale	   politieke	  

instellingen	  en	  belangenverenigingen	  
 

De bovenstaande tabel verduidelijkt dat het blok agency & autonomie de volgende vier risicofactoren 

omvat: ondersteuningsnetwerken, regelgevend kader, sociale en digitale rechten en participatieve 

processen. In de eerste plaats kunnen ondersteuningsnetwerken bijdragen tot een diversificatie van 

het gebruik of de ontwikkeling van digitale media. Ondersteuningsnetwerken kunnen ook de nodige 

hulp aanreiken bij technische problemen of de motivationele impuls geven om bepaalde applicaties of 

tools te gebruiken. Tegelijk kan de invloed van ondersteuningsnetwerken ook ontradend zijn. Als 

mensen bewegen in sociale netwerken met een negatieve houding tegenover digitale media, zal dit 

hun gebruik sneller negatief beïnvloeden. Voor mensen met beperkte toegang, beperkte digitale 

vaardigheden en weinig autonomie en zelfredzaamheid zijn ondersteuningsnetwerken cruciaal om 

digitale media te gebruiken. Deze mensen moeten kunnen vertrouwen op warm experts of proxy users 

om alsnog digitale media of digitale diensten te kunnen gebruiken. Zonder deze 

ondersteuningsnetwerken zijn zij zonder meer digitaal uitgesloten. Met betrekking tot 

ondersteuningsnetwerken moet er dus enerzijds rekening worden gehouden met de mate waarin 

iemand ondersteuning nodig heeft, en anderzijds met de mate waarin deze ondersteuning aanwezig is 

in de sociale netwerken van deze persoon. In de tweede plaats speelt het regelgevende kader een 

belangrijke rol. Het gebruik van digitale media wordt ook bepaald en beïnvloed door contextuele 

factoren op macroniveau. Een beperkte focus van ICT-vorming in het formele onderwijs heeft directe 

gevolgen voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden bij jongeren. Door het gebrek aan certificering 

van digitale vaardigheden worden vaardigheden die thuis werden verworven, niet mee in aanmerking 

genomen als een verworven competentie voor de arbeidsmarkt. De aan- of afwezigheid van sociale en 

digitale rechten is hieraan gerelateerd. Een regelgevend kader dat uitgaat van een digital-by-default-

dienstverlening maar tegelijk niet voorziet in een e-inclusiebeleid, leidt tot automatisch tot digitale 

uitsluiting. Ook het ontbreken van een regulerend kader voor de toegankelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid van private en publieke digitale diensten kan de autonomie van mensen 

beperken en tot digitale uitsluiting leiden. In de derde plaats is ook de invloed van participatieprocessen 

belangrijk. Een structureel gebrek aan participatieprocessen om digitale uitsluiting tegen te gaan, zorgt 

ervoor dat er te weinig rekening wordt gehouden met de noden van digitaal uitgesloten groepen. Vooral 
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bij digitaliseringsprocessen van overheidsdiensten zijn participatieve trajecten cruciaal om te 

verzekeren dat alle burgers van deze diensten kunnen blijven gebruikmaken.  

 

Het vierde blok – maatschappelijke digitale norm – heeft betrekking op de digitale en dominerende 

digitale norm die op maatschappelijk niveau wordt gecreëerd. Hoe digitaler deze norm wordt, hoe 

sterker mensen zonder toegang, vaardigheden of ondersteuning onder druk worden gezet en naar de 

rand van de maatschappij worden gedreven.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de risicofactoren en bijhorende concrete 

karakteristieken die de maatschappelijke digitale norm bepalen: 

 

Tabel – Risicofactoren – Maatschappelijke digitale norm 
 

Risicofactoren	   Concrete	  karakteristieken	  van	  Digitale	  Uitsluiting	  
Digitaliseringspush	   ⋅ Marktgedreven	  diffusie	  van	  digitale	  media	  

⋅ Digital-‐by-‐default	  dienstverlening	  
⋅ Remediëring	   door	   professionals	   om	   de	   participatie	   van	   digitaal	   uitgesloten	  

groepen	  te	  bevorderen	  
⋅ User	  Centred	  Design-‐aanpak	  bij	  de	  ontwikkeling	  van	  digitale	  diensten	  
⋅ Aanbod	   van	   relevante	   en	   gebruiksvriendelijke	   digitale	   diensten	   en	   media-‐

inhouden	  
Publieke	  en	  private	  
diensteninfrastructuur	  

⋅ Beschikbaarheid	  van	  zorginfrastructuren	  en	  ondersteuing	  
⋅ Toegang	  tot	  (online)	  dienstverlening	  
⋅ Implementatie	   van	   armoedetoets	   /	   digitale	   uitsluitingstoets	   bij	  

digitaliseringsprocessen	  
⋅ Beschikbaarheid	  van	  lokale	  publieke	  en	  private	  diensten	  
⋅ Beschikbaarheid	  van	  ICT-‐infrastructuur	  
⋅ Beschikbaarheid	  van	  publieke	  computerruimten	  
⋅ Beschikbaarheid	  van	  formele	  en	  informele	  opleiding-‐	  en	  vormingscentra	  

 

De maatschappelijke digitale norm wordt in de eerste plaats gecreëerd door beleidsmakers die de 

krijtlijnen van de digitale maatschappij uittekenen. Beleidsmakers bepalen welke aanpak er bij de 

digitalisering van overheidsdiensten wordt gehanteerd. Een digitaliseringspush waarbij een digital-by-

default-aanpak wordt geïmplementeerd kan leiden tot digitale en sociale uitsluiting. Het is dan ook 

cruciaal om publieke computerruimten en opleidings- en vormingstrajecten te voorzien om deze 

mechanismen van uitsluiting op te vangen voor mensen zonder ondersteuningsnetwerken. 

Digitaliseringsprocessen die vanuit een foutieve logica zijn aangepakt, zonder rekening te houden met 

gebruikersnoden of gebruiksvriendelijkheid, vergroten het risico dat mensen ze niet kunnen gebruiken. 

In de tweede plaats wordt de maatschappelijke digitale norm bepaald door het gebruik van digitale 

media dat door private actoren en andere mensen wordt uitgedragen en verspreid. Hoe beleidsmakers 

omgaan met de marktgedreven diffusie van digitale media, bepaalt dan weer of en in welke mate deze 

digitaliseringsprocessen problematisch zijn.  

 

Het vijfde en laatste blok – persoonlijke digitale norm – verwijst naar de persoonlijke digitale keuzes die 

mensen maken met betrekking tot hun gebruik van digitale media. Mensen ontwikkelen in de loop van 

hun leven ontwikkelen een uniek gebruikspatroon op basis van hun dagelijkse praktijken, noden en 

verlangens. Dit gebruikspatroon weerspiegelt de persoonlijke digitale norm van een mens. Het geeft 

aan wat mensen wel of niet willen of moeten doen met digitale media. De onderstaande tabel toont 

welke risicofactoren een invloed hebben op de persoonlijke digitale norm:  
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Tabel – Risicofactoren – Persoonlijke digitale norm 

 
Risicofactoren	   Concrete	  karakteristieken	  van	  digitale	  Uitsluiting	  
Sociale	  en	  culturele	  normen	   ⋅ Normatief	  en	  cultureel	  referentiekader	  

⋅ Aansluiting	  bij	  maatschappelijke	  sociale	  en	  culturele	  normen	  
⋅ Visie	  op	  burgerschap	  
⋅ Visie	  op	  digital-‐by-‐default-‐beleid	  
⋅ Indirect	   effect	   van	   offline	   praktijken	   en	   routines	   bepaald	   door	   levensstijl	   en	   -‐

fasen	  op	  het	  gebruik	  van	  digitale	  media	  
⋅ Indirect	   effect	   van	   sociale	   en	   culturele	   karakteristieken	   (gender,	   leeftijd,	  

etnische	  achtergrond,	  gezinssituatie…)	  op	  het	  gebruik	  van	  digitale	  media	  
Waarden,	  attitudes	  en	  meningen	   ⋅ Sociale	  identiteit	  

⋅ Bewustzijn	  van	  de	  meerwaarde	  van	  maatschappelijke	  participatie	  
⋅ Bewustzijn	   van	   de	   meerwaarde	   van	   digitale	   media	   voor	   tewerkstelling,	  

gezondheid,	  welzijn…	  
⋅ Visie	  op	  digitale	  media	  
⋅ Interesse	  in	  digitale	  media	  
⋅ Motivatie	  om	  digitale	  media	  /	  digitale	  diensten	  te	  gebruiken	  

Psychologisch	  en	  fysiek	  welzijn	  en	  
welbevinden	  

⋅ Gezondheidstoestand	  
⋅ Tevredenheid	  over	  levensomstandigheden	  
⋅ Gezinssituatie	  
⋅ Maatschappelijke	  betrokkenheid	  	  
⋅ Beschikbaarheid,	   betaalbaarheid	   en	   bewustzijn	   met	   betrekking	   tot	   adaptieve	  

technologieën	  	  
Mediakarakter	  van	  de	  omgeving	   ⋅ Toegang	  tot	  digitale	  media	  in	  de	  thuisomgeving,	  op	  het	  werk	  of	  elders	  

⋅ Opportuniteiten	  in	  gebruik	  in	  de	  thuisomgeving,	  op	  het	  werk	  of	  elders	  
⋅ Opportuniteiten	  om	  digitale	  vaardigheden	  te	  ontwikkelen	  in	  de	  thuisomgeving,	  

op	  het	  werk	  of	  elders	  
⋅ Aanwezigheid	  van	  stimulansen	  om	  digitale	  media	  te	  gebruiken	  

 

De persoonlijke digitale norm wordt gevormd door de sociale en culturele context waarin mensen zich 

bewegen. Socio-economische karakteristieken zoals gender, leeftijd, etnische achtergrond of familiale 

situatie geven richting aan dagelijkse praktijken en routines en beïnvloeden op die manier digitale 

noden en verlangens. Levensstijl en levensfase bepalen wat mensen willen en nodig hebben op 

sociaal en digitaal vlak. Gezinnen met kinderen gaan bijvoorbeeld sneller thuistoegang voorzien omdat 

de kinderen moeten gebruikmaken van online schoolplatformen of omdat ze het internet nodig hebben 

als informatiebron. Digitale media zijn op die manier een tool om bestaande routines en praktijken op 

een andere manier dan voorheen te realiseren. Als mensen deel uitmaken van mediarijke omgevingen 

zullen ze sneller en makkelijker kennismaken met digitale media. Ze zullen ook een beter zicht krijgen 

op de potentiële meerwaarde van bepaalde tools voor hun eigen dagelijkse praktijken en routines. Dit 

maakt het vervolgens eenvoudiger om een bepaald waardeoordeel te vormen over bepaalde digitale 

praktijken. Als mensen niet weten wat de meerwaarde is van een bepaalde app of digitale dienst, zal 

de wil en de intrinsieke motivatie om ze te gebruiken hoogstwaarschijnlijk ontbreken. Dit impliceert dat 

mensen pas een bewuste vrije digitale keuze kunnen maken als de nodige informatie, kennis en 

vaardigheden voorhanden zijn om een afweging te maken van de voor- en nadelen van de 

verschillende digitale media. Hierbij is de link naar welbevinden en welzijn belangrijk. Mensen kunnen 

een beperkt gebruik van digitale media als positief beschouwen omdat ze tegelijk een hoog 

welbevinden en welzijn ervaren. De tevredenheid over de eigen levenssituatie en digitale keuzes is dus 

ook belangrijk om te kijken naar wie er wel of niet met digitale uitsluiting wordt geconfronteerd.  

 

De persoonlijke of maatschappelijke digitale norm vormen op zich echter geen aanleiding tot het 

ontstaan van digitale uitsluiting. Het model voegt daarom maatschappelijke participatie toe als centraal 

element tussen de persoonlijke en de maatschappelijke digitale norm. Als de persoonlijke digitale norm 

afwijkt van de dominante maatschappelijke norm maar geen nefaste invloed heeft op de mate van 
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maatschappelijke participatie, is er louter sprake van digitale ongelijkheden maar niet van digitale 

uitsluiting. Er ontstaat een problematische situatie als de persoonlijke digitale norm niet aansluit bij de 

digitale norm die vanuit de maatschappij wordt gehanteerd en die de maatschappelijke participatie in 

het gedrang brengt. Een maatschappelijke digitale norm waarbij geen rekening wordt gehouden met de 

sociale en digitale realiteit van bepaalde mensen en bevolkingsgroepen, veroorzaakt nieuwe of 

versterkt bestaande mechanismen van uitsluiting.  

 

De bovenstaande vijf blokken – educatieve competenties, financiële draagkracht, agency en autonomie, 

maatschappelijke digitale norm en persoonlijke digitale norm – omvatten alle risicofactoren en concrete 

karakteristieken die een invloed hebben op de toegang tot digitale media, het niveau van (digitale) 

vaardigheden en het aanbod en gebruik van sociospatiale opportuniteiten. Of mensen al dan niet 

digitaal uitgesloten zijn, is echter afhankelijk van de manier waarop deze risicofactoren zich tot elkaar 

verhouden en vervolgens leiden tot (a) een bepaalde positie op het continuüm van digitale en sociale 

ongelijkheden; en (b) een van de acht profielen van digitale ongelijkheden. Deze acht profielen leiden 

tot een gecontextualiseerde visie op digitale uitsluiting waarbij op basis van de combinatie van dertien 

indicatoren of risicofactoren wordt aangeduid wie wanneer met digitale uitsluiting wordt geconfronteerd. 

De dertien indicatoren waarop de acht profielen zijn opgebouwd, zijn hierbij doorslaggevend: inkomen, 

opleiding, maatschappelijke participatie, agency, welzijn en welbevinden, toegang, motivatie, digitale 

vaardigheden, sociale en soft skills, gebruikspatronen, mediakarakter van de omgeving en sociale 

ondersteuningsnetwerken. Deze acht profielen werden bewust in het nieuwe model geïntegreerd 

omdat ze vertrekken van het idee van een continuüm van digitale ongelijkheden van diepe digitale en 

sociale uitsluiting tot en met diepe digitale en sociale insluiting. Tegelijk houden de profielen ook 

rekening met de oorzaak-gevolgrelaties die in het laatste artikel uit Deel I werden geïdentificeerd. In vijf 

van de acht profielen is er een rechtstreeks verband tussen sociale en digitale uitsluiting. Voor de drie 

overblijvende profielen is de oorzaak-gevolg relatie tussen sociale en digitale uitsluiting afhankelijk van 

de manier waarop de risicofactoren zich tot elkaar verhouden.  

 

Samengevat kan worden gesteld dat het vernieuwde model wijst op de fijnmazigheid en de complexiteit 

van digitale ongelijkheden en mechanismen van digitale uitsluiting. Het benadrukt dat het belangrijk is 

om risicofactoren op micro-, meso- en macroniveau in aanmerking te nemen in de analyse en meting 

van digitale ongelijkheden. Het nieuwe model maakt ook duidelijk dat de traditioneel geïdentificeerde 

drempels van digitale uitsluiting – toegang, attitude of motivatie, vaardigheden en gebruik – niet langer 

het meest prominent zijn. Het nieuwe model duidt in totaal negentien risicofactoren aan die bepalen of 

mensen al dan niet worden geconfronteerd met digitale uitsluiting. Een belangrijke volgende stap is na 

te gaan welke oplossingen nodig zijn om op deze complexiteit van digitale ongelijkheden en digitale 

uitsluiting in te spelen en het risico op digitale uitsluiting tegen te gaan. In Deel II van het doctoraat 

wordt daarom vanuit verschillende onderzoeksprojecten ingegaan op wat de verschillende 

bouwblokken van een ideaal en duurzaam e-inclusiebeleid moeten zijn.  
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3 Digitale	  inclusie	  
	  
Het eerste deel van het doctoraat focuste op de identificatie van de onderliggende dynamieken van 

digitale uitsluiting en de herziening van de huidige risicogroepen. Uit de verschillende empirische en 

theoretische bijdragen in dit eerste deel werd duidelijk dat digitale uitsluiting een zeer complexe en 

dynamische problematiek omvat, die wordt beïnvloed door de manier waarop negentien risicofactoren 

zich tot elkaar verhouden. Deze negentien risicofactoren zijn gerelateerd aan educatieve competenties, 

financiële draagkracht, agency en autonomie, de maatschappelijke en persoonlijke digitale norm. In het 

voorgaande deel werd zeer concreet ingegaan op deze achterliggende karakteristieken en dynamieken. 

Hieruit ontstond vervolgens een vernieuwd conceptueel kader voor digitale uitsluiting.30 Een belangrijke 

oefening die hierop moet volgen is hoe er vanuit het beleid op deze karakteristieken en dynamieken 

moet worden ingespeeld om het risico op digitale uitsluiting te verkleinen. Het tweede deel van het 

doctoraat, getiteld digitale inclusie, omvat daarom verschillende theoretische en empirische 

denkoefeningen die hier verder op ingaan. Uit bestaand onderzoek rond digitale inclusie en beleid 

werden reeds de volgende drie grote uitdagingen geïdentificeerd:  

 

⋅ toegang verschaffen tot digitale media volstaat niet als oplossing om digitale uitsluiting tegen 

te gaan.  

⋅ digitale media vormen op zich geen motor voor verandering en leiden niet automatisch tot de 

sociale inclusie van kwetsbare groepen.  

⋅ de meerwaarde van middenveldorganisaties voor digitale inclusie blijft onderbelicht.  

 

In Deel II zal daarom een antwoord worden gezocht op de volgende onderzoeksvragen:  

 

⋅ Hoofdvraag: Wat zijn de bouwblokken van een duurzaam e-inclusie beleid?  

⋅ Subvragen: 

⋅ Wat houden de concepten empowerment, participatie en inclusie in en hoe worden ze 

gehanteerd in praktijken van e-inclusie?  

⋅ Welke aspecten, buiten het verschaffen van toegang, moeten een cruciaal onderdeel zijn 

van een e-inclusiebeleid? 

⋅ Bieden bestaande theoretische modellen van digitale inclusie een oplossing voor de 

verschillende determinanten van digitale uitsluiting die in Deel I werden geïdentificeerd?  

 

Het doctoraat wil ook een meerwaarde betekenen voor de uitwerking van een e-inclusiebeleid in 

Vlaanderen. Het doctoraatsonderzoek wil daarom in Deel II aanvullend een antwoord formuleren op de 

volgende hoofd- en subvragen:  

 

⋅ Hoofdvraag: Welke verbeteringen zijn nodig om een duurzaam e-inclusiebeleid uit te bouwen 

in Vlaanderen?  

⋅ Subvragen: 

⋅ Welke praktijken hanteren de middenveldorganisaties in Vlaanderen? Biedt hun e-

inclusieaanpak een oplossing voor de verschillende determinanten van digitale uitsluiting 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Zie	  sectie	  2.5	  –	  Naar	  een	  vernieuwd	  conceptueel	  kader	  voor	  digitale	  uitsluiting.	  	  



	   202	  

die geïdentificeerd werden in onderzoekdeel I? Gaat hun aanpak verder dan het 

aanbieden van toegang?  

⋅ Welke kwetsbare doelgroepen bereiken de middenveldorganisaties in Vlaanderen? 

Stemmen hun doelgroepen overeen met de risicogroepen voor digitale uitsluiting die in 

Deel I werden geïdentificeerd? 

⋅ Welke invloed hebben de middenveldorganisaties op de verhoging van de sociale, 

culturele of economische participatie van digitaal uitgesloten groepen? Welke strategieën 

moeten worden gebruikt bij de inzet van digitale media om sociale inclusie te 

bevorderen?  

 

Het einddoel van Deel II omvat de volgende twee delen: (a) de uitwerking van bouwblokken voor een 

duurzaam e-inclusiebeleid, en (b) de formulering van beleidsaanbevelingen ter verbetering van het e-

inclusiebeleid in Vlaanderen. Deze einddoelen worden niet als een aparte sectie in Deel II geïntegreerd 

maar worden integraal opgenomen in het eindbesluit.  

	  
3.1 Digitale	  inclusie	  in	  Vlaanderen	  

3.1.1 Situering	  van	  de	  publicatie	  
 

Het vierde artikel van het doctoraatsonderzoek “Digitale inclusie: Het middenveld als structurele 

partners” werd gepubliceerd in het Jaarboek Armoede 2012, een jaarlijks terugkerende publicatie 

waarin armoede in Vlaanderen vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. Het Jaarboek Armoede 

wordt uitgegeven door het onderzoekscentrum OASeS – Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en 

de Stad – verbonden aan de universiteit van Antwerpen. Thematisch focuste het Jaarboek Armoede in 

2012 op de uitdieping van sociaal innovatieve vormen van lokale armoedebestrijding. Het artikel werd 

uitgewerkt op verzoek van Danielle Dierckx, Stijn Oosterlynck, Jill Coene en An Van Haarlem, de 

redactie van het Jaarboek 2012. Het artikel werd geschreven in samenwerking met prof. dr. Leo Van 

Audenhove, promotor van het doctoraat. De opzet van het artikel werd gezamenlijk bepaald door de 

doctoranda en prof. dr. Leo Van Audenhove. Vervolgens werkte de doctoranda een eerste draftversie 

uit, die vervolgens inhoudelijk werd aangevuld en aangepast door Prof. Dr. Leo Van Audenhove. Het 

artikel werd tweemaal onderworpen aan een reviewproces, telkens door een interne expert en twee 

externe experten. Het artikel werd op basis van beide reviews herwerkt door de doctoranda.  

 

Het artikel omvat een selectie van de resultaten van de beleidsgerichte denkoefeningen uit het IST-

project “De Digitale Kloof van de Tweede Graad in Vlaanderen”. De opzet, taakverdeling en 

inhoudelijke focus van dit project kwam uitgebreid aan bod in de sectie 2.1 in dit doctoraat. Het artikel 

focust in het bijzonder op de resultaten van twee trajecten uit het IST-onderzoek, met name:  

 

⋅ de kwantitatieve analyse van de focus en aanpak van de middenveldorganisaties die in 

Vlaanderen werken rond digitale inclusie; 

⋅ de organisatie van beleidsparticipatieve brainstormsessies met afgevaardigden van deze 

middenveldorganisaties, om op basis daarvan bestaande problemen en bijhorende 

oplossingen te identificeren.  
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Beide trajecten werden inhoudelijk uitgewerkt door de doctoranda. Voor de organisatie van de 

beleidsparticipatieve sessies werd de doctoranda bijgestaan door een team van onderzoekers: Pieter 

Verdegem, verbonden aan iMinds MICT UGent, en Chris Vleugels, Dorien Baelden, Stijn Bannier, 

Trisha Meyer, allen op dat moment verbonden aan iMinds SMIT VUB. De taak- en rolverdeling tijdens 

de beleidsparticipatieve brainstormsessies zag er als volgt uit:  

 

⋅ Doctoranda: methodologische en inhoudelijke opzet van de participatieve 

brainstormsessies, opmaak draaiboek, briefing en debriefing facilitators, uitnodiging 

deelnemers, presentatie opzet, facilitator, revisie van rapportering van de resultaten, 

integratie van de resultaten in het IST-onderzoeksrapport; 

⋅ Chris Vleugels: Facilitator, verwerking van de data uit de brainstormsessies, redactie van 

draftversie van rapportering; 

⋅ Dorien Baelden, Pieter Verdegem: facilitator; 

⋅ Stijn Bannier, Trisha Meyer: Praktische ondersteuning bij de uitvoering van de 

brainstormsessies (cf. onthaal, opnamemateriaal opzetten en controleren, 

tijdsmanagement, catering, digitalisering van de onderzoeksresultaten…). 

3.1.2 Methodologie	  
 

De beleidsgerichte denkoefeningen uit het IST-onderzoek werden bewust vanuit een participatieve 

visie uitgewerkt. Hierbij werden twee doelstellingen vooropgesteld, met name (1) een diepgaander 

praktijkinzicht verwerven in de dynamiek van de verschillen in vaardigheden en gebruik, ook wel de 

digitale kloof van de tweede graad genoemd; en (2) het samen met de sector nadenken over nieuwe 

invalshoeken om bestaande en toekomstige e-inclusie projecten en hun inbedding in en ondersteuning 

door het beleidsveld te verbeteren.  

 

Om dit te realiseren werden verschillende stappen uitgewerkt. Als eerste stap werden in de 

kwantitatieve bevraging van middenveldorganisaties twee open vragen geïntegreerd, met telkens 

ruimte voor drie open en vrij te formuleren antwoorden:31  

 

⋅ Vraag 1 – Wat zijn volgens u de drie belangrijkste pluspunten/sterktes van het initiatief (cf. 

OCR en/of opleiding)?  

⋅ Vraag 2 – Wat zijn volgens u de drie grootste uitdagingen/problemen waarmee u in het 

kader van het initiatief (cf. OCR en/of opleiding) wordt geconfronteerd?  

 

De resultaten van de kwantitatieve survey waren zeer duidelijk. Alle 367 initiatieven gaven blijk van een 

uitgesproken overeenstemming in de verschillende voor- en nadelen. Hoewel het om open vragen ging, 

konden de antwoorden probleemloos worden samengevoegd tot een aantal overkoepelende thema’s. 

Als pluspunten werden de laagdrempelige aanpak, de inbedding in lokale structuren, de pedagogische 

aanpak, het gebruik van leermethodieken op maat en de aanwezigheid van een-op-eenbegeleiding als 

uitermate positief geïdentificeerd. Als nadelig werd aangegeven dat openbare computerruimtes 

voornamelijk worden geconfronteerd met technische uitdagingen, beschikbaarheid en omkadering van 

begeleiding, financiering en de beschikbaarheid van leermethodieken op maat. Opleiding- en 

vormingsinitiatieven daarentegen gaven doorstroming, leermethodieken op maat en beperkte toegang 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Zie	  bijlage	  Nr.	  8	  –	  Online	  vragenlijst	  digitale	  inclusie	  initiatieven	  in	  Vlaanderen.	  
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als het meest problematisch aan. De twee onderstaande grafieken tonen welke thema’s werden 

aangebracht: 

 

  Aangeduide pluspunten van huidige aanpak (in absolute aantallen) 

 

 
 

Aangeduide problemen van huidige aanpak (in absolute aantallen) 

 

Doordat er open antwoorden konden worden gegeven, leverden de meeste antwoorden al heel wat 

details op over de concrete karakteristieken van de verschillende pijnpunten. Technische uitdagingen 

hadden voornamelijk betrekking op het onderhouden, de herstelling, de beveiliging en het up-to-date 

houden van het materiaal. De computers vrijwaren van virussen en span bleek hierbij een heikel punt. 

Qua begeleiding ging het vooral om de beschikbaarheid van de vrijwilligers, de attitude en kennis van 
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digitale media bij de begeleiders en de methodologische en pedagogische omkadering van de 

begeleiders. Een van de vragen was hoe de begeleiders inhoudelijk kunnen worden ondersteund om te 

kunnen (blijven) inspelen op de snelle evolutie van het internet en het grote aantal nieuwe 

toepassingen. Ook de implementatie van een specifieke pedagogische aanpak en het gebruik van 

leermethodieken op maat bleek niet voor alle initiatieven evident. Onder meer het maken en vinden van 

up-to-date lesmateriaal dat inhoudelijk beantwoordt aan de specifieke noden van doelgroepen, werd 

als probleem aangekaart. Het niet-bereiken van bepaalde doelgroepen werd – weliswaar in mindere 

mate – als problematisch ervaren. Vooral taal vormde een belangrijke drempel om nieuwkomers te 

bereiken. Een specifiek pijnpunt van de opleidingsinitiatieven was de effectieve doorstroming van 

deelnemers. Een beperkte en volatiele financiering werd dan weer als een overkoepelend probleem 

geïdentificeerd. Publieke computerruimtes en opleiding- en vormingsinitiatieven wezen erop dat het 

gebrek aan structurele financiering noodzakelijke zaken in gedrang brengt, zoals het onderhoud en de 

vernieuwing van hardware en software, het voorzien van professionele begeleiding, de omkadering van 

vrijwilligers of de uitbreiding van de capaciteit. 

 

De kwantitatieve bevraging leverde zo heel wat informatie en kennis op over bestaande drempels en 

uitdagingen. Een tweede stap in het participatieve proces was bijgevolg de verdere uitdieping van deze 

uitdagingen om op basis daarvan oplossingen en beleidsaanbevelingen te formuleren. Om dit te 

realiseren werden participatieve brainstormsessies georganiseerd. Als methode voor deze 

participatieve brainstormsessie werd geopteerd voor de uitwerking van een ‘Praatcafé 

(www.theworldcafe.com) (Slocum, 2003). Deze methode wordt gedefinieerd als "een creatief proces 

dat de dialoog en de uitwisseling van kennis en ideeën wil bevorderen, zodat een levend en op 

conversatie en actie gericht netwerk tot stand komt. Daarbij wordt een cafésfeer gecreëerd waarbij de 

deelnemers rond de cafétafeltjes over een kwestie of probleem discussiëren. Op regelmatige 

tijdstippen verplaatsen de deelnemers zich naar een nieuwe tafel. Een gespreksleider per tafel blijft 

zitten en vat voor de nieuwe tafelgasten de eerdere gesprekken samen zodat een kruisbestuiving van 

conversaties ontstaat op basis van de ideeën van de andere deelnemers. Aan het eind van het proces 

worden de belangrijkste ideeën samengevat tijdens een plenaire sessie waarop ook de follow-up-

mogelijkheden besproken worden." (Slocum, 2003, p. 157). Er werd gekozen voor de praatcafé-

methode omdat die verschillende voordelen oplevert. De methode maakt het mogelijk om een grote 

groep mensen bij een authentieke dialoog te betrekken. Daarnaast stimuleert de methode de 

uitwisseling van standpunten en ideeën vanuit verschillende invalshoeken en leefwerelden. De inbouw 

van een plenaire sessie aan het einde maakt het bovendien mogelijk om de juiste 

verwachtingspatronen te creëren over wat er na het participatieve proces zal gebeuren met de 

geformuleerde beleidsaanbevelingen..  

 

Als input voor de brainstormsessies werd gebruik gemaakt van de resultaten uit de kwantitatieve 

bevraging. Uit de opsomming van uitdagingen werden de vijf belangrijkste pijnpunten geselecteerd als 

thematische startpunten voor discussie tijdens de brainstormsessies: 

 

⋅ Thema 1: Leermethodieken op maat 

⋅ Thema 2: Doorstroming gebruik en opleiding  

⋅ Thema 3: Technische ondersteuning, capaciteit en infrastructuur 

⋅ Thema 4: Begeleiding 

⋅ Thema 5: Toeleiding van deelnemers 
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Met de brainstormsessies werd gemikt op een gemengd publiek van koepelorganisaties, lokale 

projecten en beleidsmakers. Bij de rekrutering werd rekening gehouden met geografische spreiding en 

vooropgestelde doelgroepen van de initiatieven. Omdat het een eerste participatieve oefening betrof 

lag de focus sterk op de stimulering van kennismaking en -deling tussen de deelnemers. Om polemiek 

en disruptieve meningsverschillen te vermijden kwam financiering bewust niet aan bod als één van de 

thema’s. In totaal waren er 22 deelnemers.32 Die werden op voorhand verdeeld over vier verschillende 

tafels zodat aan elke tafel een mix van actoren met een verschillende achtergrond plaatsnam. Uit 

organisatorische overwegingen werd het laatste thema – toeleiding van deelnemers – transversaal 

behandeld. De vier andere thema’s – leermethodieken op naam, doorstroming gebruik en opleiding, 

technische ondersteuning en begeleiding – werden telkens aan één tafel toegewezen. In tegenstelling 

tot wat gangbaar is bij een praatcafé werd ervoor gekozen om het onderwerp te laten verhuizen van 

tafel naar tafel, en niet de deelnemers. De verhuizing van de deelnemers zorgt immers voor praktische 

beslommeringen die de tijdsplanning verstoren, zoals het verplaatsen van glazen, tassen, jassen... Aan 

iedere tafel werd een facilitator voorzien om de deelnemers te stimuleren om problemen, verbanden, 

ideeën, invallen, oplossingen en motieven vrij te delen. Om te garanderen dat er werd voortgebouwd 

op de reeds verkregen data, bleef iedere facilitator gedurende het volledige proces bij het thema dat 

hem op voorhand was toegewezen. Hij verhuisde dus telkens samen met het thema van tafel. De 

brainstormsessies werden georganiseerd op iMinds SMIT VUB op 28 april 2010 van 10:00 tot 16:00.  

 

Door de tweeledige doelstelling – de uitdieping van de bestaande uitdagingen en de identificatie van 

oplossingen en beleidsaanbevelingen – werd het participatieve proces opgebouwd in 2 fasen:  

 

⋅ Fase 1 – Infogeneratieve fase om deelproblemen, oorzaken en implicaties te identificeren 

en te onderzoeken in welke mate deze worden opgevangen door e-inclusie initiatieven? 

⋅ Fase 2 – Exploratieve fase om oplossingen op het niveau van strategie en beleid te 

bedenken alsook alternatieve beleidspistes en de motivaties voor deze oplossingen. 

 

Deze twee fasen werden verder onderverdeeld in kortere onderdelen.33 Een dergelijke opdeling in korte 

onderdelen maakt een betere bewaking van het verloop van het proces mogelijk. Het maakt het 

bovendien eenvoudig om het proces bij te sturen waar nodig. Ieder onderdeel werd duidelijk 

afgebakend qua tijd, thema en doelstelling. Er werden in totaal 6 delen doorlopen:  

 

⋅ Inleiding 

Doelstelling: de deelnemers duidelijk maken wat de doelstellingen van de brainstormsessies 

zijn. Duidelijkheid creëren over het verloop van het proces, inclusief de volgende stappen. 

Inhoudelijke toelichting van de vier thema’s. Korte ronde van de tafel waarbij iedere 

deelnemer zichzelf en zijn organisatie voorstelt. 

Aanpak: plenaire presentatie. 

 

⋅ Probleemsituering – Ronde 1 & 2 

Doelstelling: de concrete karakteristieken van uitdagingen per thema identificeren. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 De	  volledige	  deelnemerslijst	  kan	  geraadpleegd	  worden	  in	  bijlage	  Nr.	  13	  –	  Draaiboek	  brainstormsessies	  IST.	  
33 Voor	  een	  gedetailleerd	  verslag	  van	  het	  verloop,	  zie	  bijlage	  Nr.	  13	  -‐	  Draaiboek	  brainstormsessies	  IST.	  	  
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Aanpak: de deelnemers worden verzocht om de stand van zaken, problemen en 

tekortkomingen op te schrijven op post-its en om ze een voor een kort toe te lichten. Hierbij 

wordt de instructie gegeven om maximaal een probleem per post-it te vermelden. Zo kunnen 

problemen achteraf geclusterd worden. Iedere deelnemer komt aan het woord en er is een 

korte tijd voorzien om op elkaar te reageren. Ronde 2 is identiek aan ronde 1, maar vindt met 

een andere groep deelnemers plaats omdat de facilitators en hun thema verhuizen naar de 

volgende tafel. De aangebrachte karakteristieken worden geclusterd op een groot blanco blad 

vooraleer het gesprek wordt gestart.   

 

⋅ Oplossingen – Ronde 1 & 2 

Doelstelling: per thema concrete oplossingen identificeren en formuleren. 

Aanpak: de deelnemers worden verzocht om oplossingen te formuleren voor de problemen 

die in het voorgaande deel werden geïdentificeerd. Hierbij wordt de instructie gegeven om 

maximaal een oplossing per post-it te vermelden. De aangebrachte oplossingen worden in 

groep besproken. De facilitator begeleidt het gesprek en zorgt dat iedereen evenwaardig aan 

bod komt. Ronde 2 is identiek aan ronde 1, maar vindt met een andere groep deelnemers 

plaats omdat de facilitators en hun thema verhuizen naar de volgende tafel. De aangebrachte 

antwoorden worden geclusterd op een groot blanco blad vooraleer het gesprek wordt gestart.   

 

⋅ Prioritering en afsluiting 

Doelstelling: tot een prioriteitenlijst van de voorgestelde oplossingen per thema komen. 

Duidelijkheid verschaffen over de acties die na de brainstormsessies zullen worden 

gerealiseerd.  

Aanpak: de voorgestelde oplossingen worden per thema tentoongesteld in de ruimte. De 

deelnemers krijgen vijftien gekleurde klevers waarvan zij er die per thema mogen gebruiken 

om aan te duiden welke oplossingen zij prioritair vinden. Het geheel wordt afgesloten met een 

plenaire terugkoppeling van de verwerking van de resultaten en de verspreiding van het IST-

rapport.  

 

De resultaten van de brainstormsessies werden neergeschreven in een uitgebreid verslag van iets 

meer dan 40 pagina’s. Dit verslag werd uiteindelijk integraal opgenomen in het finale IST-rapport. Een 

belangrijke opmerking is dat het IST-onderzoek, en daarmee ook de participatieve brainstormsessies, 

in een gunstige beleidscontext werden gerealiseerd. LINC vzw bracht e-inclusieactoren reeds op 

regelmatige tijdstippen samen in het VSNG (cf. Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid) door 

overlegmomenten en studiedagen te organiseren. Een mooi voorbeeld hiervan is de digitale week die 

ondertussen 10 jaar bestaat en in die tijd sterk is gegroeid qua deelnamecijfers en 

publieksbekendheid.34 Het IST-onderzoek sloot, door zijn participatieve insteek en inspraak van de 

middenveldorganisaties, perfect aan bij de doelstellingen van het VSNG. Dit verklaart onder meer de 

bereidwilligheid van e-inclusieactoren om mee te werken aan de brainstormsessies. Ook het feit dat 

het Instituut voor Samenleving en Technologie (IST) financiële middelen vrijmaakte voor een 

onderzoek naar digitale uitsluiting wijst erop dat er ook bij de beleidsactoren vraag was naar meer 

kennis en informatie.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Voor	  meer	  informatie	  over	  De	  Digitale	  Week,	  zie	  www.digitaleweek.be	  	  
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Het IST-rapport telde uiteindelijk 150 pagina’s. Op initiatief van IST werden de bevindingen en 

aanbevelingen uit het rapport daarom vertaald in een publiek toegankelijk beleidsdossier35 en een 

beleidsdocument met de belangrijkste beleidsaanbevelingen.36 Beide documenten werden verspreid 

onder de beleidsmakers en door Robby Berloznik, toenmalig hoofd van IST, voorgesteld aan meerdere 

commissies van het Vlaams Parlement. De prioriteringsoefening tijdens de brainstormsessies maakte 

alvast duidelijk dat kennisdeling, ongeacht via welke organisatie of platform, als het belangrijkst en 

noodzakelijkst werd beschouwd. Onderstaande figuur geeft procentueel weer welke aspecten de 

deelnemers als het meest prioritair achtten.   

 

  Overzicht focus prioriteiten (in %) 

	  

  in % 
KENNISDELING 50 
Netwerk - samenwerking & kennisdeling  36 
Kwalitatief inzicht 5 
Structurele mapping van initiatieven 3 
Steunpunt 2 
Kenniscentrum Mediawijsheid 2 
Permanente meting obv indicatoren 1 
OVERHEID & BELEID 31 
Beter overheidsbeleid 11 
Standaardisering OCR / charter basiscriteria 8 
ICT-opleiding Onderwijs 9 
Samenwerking Sociale Economie 2 
Statuut sociale sector verbeteren 0 
FINANCIEEL 19 
Structurele financiering 10 
ICT-dienstencheques 4 
Gratis netwerk in wijken 3 
Ondersteuning toeleiding 2 

 

 

Hoewel er niet meteen sprake was van een directe impact op het beleid, heeft de participatieve aanpak 

wel tot een aantal acties geleid die door e-inclusieactoren werden gedragen. Zo werd in 2012 de train-

the-trainer opleiding Mediacoach uitgewerkt door LINC vzw, een van de trekkers voor e-inclusie in 

Vlaanderen, en ingediend en goedgekeurd als pilootproject bij het Kabinet van toenmalig Minister van 

Media, Ingrid Lieten. Andere betrokken partners waren Bibnet, Locus en Jeugdwerknet. De 

Mediacoach opleiding is ondertussen aan zijn derde editie toe en wordt bovendien uitgebreid tot een 

MOOC (cf. Massive Open Online Course).37 Een tweede voorbeeld is de oprichting van het Vlaams 

Kenniscentrum voor Mediawijsheid in 2013. Als antwoord op een projectoproep, opnieuw vanuit het 

Kabinet van toenmalig Minister van Media, Ingrid Lieten, werd een projectvoorstel uitgewerkt en 

goedgekeurd op basis van een consortium van 19 e-inclusiepartners.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Zie	  bijlage	  nr.	  14	  –	  Beleidsdossier	  Digitale	  Kloof	  IST.	  
36 Zie	  bijlage	  nr.	  15	  –	  Beleidsdossier	  Digitale	  Kloof	  IST	  –	  Beleidsaanbevelingen.  
37 Voor	  meer	  informatie	  over	  deze	  train-‐the-‐trainer	  opleiding,	  zie	  http://www.linc-‐
vzw.be/projecten/mediacoach-‐een-‐mediawijs-‐traject-‐voor-‐professionelen	  	  
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3.1.3 Publicatie	  
	  
Mariën, I., Van Audenhove, L. (2012) Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners. In: 

Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J., Van Haarlem, A. (Eds.) Armoede en sociale uitsluiting. 

Jaarboek 2012: Lokale vormen van armoedebestrijding: een sociaal innovatieve benadering. 

	  
	  
 

Inleiding 

 

De voorbije tien jaar is het risico op digitale uitsluiting gestegen door de toenemende digitalisering 

van de maatschappij en de enorme snelheid waarmee innovatiecycli zich opvolgen (Mariën e.a., 

2010). Ook is de inhoudelijke en maatschappelijke complexiteit van digitale uitsluiting 

exponentieel toegenomen. In eerste instantie werd digitale uitsluiting beschouwd als een 

tweedeling tussen het wel of niet bezitten en gebruiken van een computer en/of het internet. 

Hieruit ontstond ook de benaming digitale kloof. Ondertussen is het duidelijk dat de problematiek 

veel complexer is en verschillende mechanismen van uitsluiting omvat op het niveau van toegang, 

motivatie, gebruik en vaardigheden die elkaar bovendien vaak versterken (Brotcorne et al. 2009; 

Livingstone & Helsper, 2007; van Dijk, 2005). Toegang tot internet bijvoorbeeld, kan eender welke 

positie innemen tussen geen toegang en een toegang 24 op 24, 7 dagen op 7. Het beschikbare 

inkomen speelt hierbij een cruciale rol. Het beschikken over toegang is echter geen garantie voor 

het gebruik. Uit onderzoek blijkt dat ook in kansrijke gezinnen met toegang thuis voornamelijk de 

moeder of echtgenote geen gebruik maakt van deze toegang. Een gebrek aan vaardigheden, 

motivatie en ondersteuning is hier bepalend. De dichotoom geconnoteerde term digitale kloof is 

daarom misleidend en wordt beter vervangen door de term digitale uitsluiting. Digitale uitsluiting 

omvat aldus de analyse van maatschappelijke mechanismen van uitsluiting veroorzaakt door en 

verbonden aan ICT (informatie- en communicatietechnologieën). Digitale insluiting of inclusie op 

zijn beurt verwijst naar het wegwerken van deze ongelijkheden op het niveau van toegang, 

gebruik, motivatie en vaardigheden zodat ieder individu naar eigen behoefte kan participeren in 

de informatiemaatschappij. Een adequaat digitaal inclusie beleid omvat daarom de analyse van 

mechanismen en initiatieven die bijdragen tot het (her)insluiten van uitgesloten individuen; en de 

vertaling van deze inzichten in strategische aanbevelingen voor de verschillende stakeholders (cf. 

beleid, lokale overheden, middenveldorganisaties, private sector...). 

 

Vooral kansarme bevolkingsgroepen, zoals mensen in armoede, lopen een groter risico op digitale 

uitsluiting omwille van hun kwetsbare sociaaleconomische positie. Kwetsbare groepen hebben het 

moeilijk om steeds opnieuw recente en performante ICT aan te schaffen. Ze bezitten daarom 

zelden thuis een computer van goede kwaliteit of een internetverbinding. Ze hebben minder 

digitale vaardigheden omdat ze door een gebrek aan toegang thuis minder mogelijkheden krijgen 

om hun vaardigheden al doende te ontwikkelen. Laagopgeleiden die werken, krijgen bovendien 

weinig aanvullende trainingsmogelijkheden op de werkvloer. Ook leerdrempels hebben een 

negatieve invloed. Omwille van negatieve schoolervaringen in het verleden, een gebrek aan 

zelfvertrouwen of een laag zelfbeeld participeren kwetsbare groepen minder in formele 

opleidingen en trainingen. Knoppenangst – het niet durven klikken of proberen van knoppen op je 
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computer of het internet – komt daarom ook meer voor bij kwetsbare bevolkingsgroepen (Mariën 

& Van Audenhove, 2010; van Dijk, 2005).  

 

Daarnaast bewegen kansarme individuen voornamelijk in een homogeen ICT-arm netwerk. Dit 

netwerk bestaat voornamelijk uit individuen die met dezelfde sociale en digitale problematieken – 

een gebrek aan toegang, vaardigheden en gebruik – geconfronteerd worden. Wat ICT betreft, 

krijgen kwetsbare groepen dus minder stimulansen en ondersteuning van buitenaf (van Dijk, 

2005). Dit heeft een negatieve invloed op hun effectieve gebruik van ICT. Waar kansrijke groepen 

ICT op een frequente, gediversifieerde en strategische manier gebruiken, is het gebruik van 

kansarme groepen eerder gericht op games en chat (Mariën & Van Audenhove, 2012a). Kansarme 

groepen slagen er dus moeilijker in om ICT te gebruiken in hun eigen voordeel. Ze hebben het ook 

moeilijker om hun ICT-arme netwerk uit te breiden. De veelvuldig negatieve en afwijzende 

reacties van mensen buiten hun netwerk, maakt dat kwetsbare groepen zich isoleren in hun 

vertrouwde netwerk (Vranken, Vandebosch & Windey, 2007). Het is dus duidelijk dat kwetsbare 

groepen met meer drempels worden geconfronteerd dan kansrijke groepen. Ze zijn daarom 

prioritair voor de uitwerking van een digitaal inclusie beleid (Mariën & Van Audenhove, 2012a). 

 

De Vlaamse overheid hanteert geen top-down en structureel gecoördineerd e-inclusie beleid 

waarbij bijvoorbeeld een netwerk van publieke computerruimten of vormingsinitiatieven gericht 

naar kwetsbare groepen worden georganiseerd. De voorbije jaren hebben verscheidene lokale 

middenveldorganisaties daarom ingezet op het opstarten en uitwerken van manieren om ook deze 

sociaaleconomisch kwetsbare bevolkingsgroepen mee te krijgen met het digitale verhaal. Deze 

bottom-up initiatieven zijn zeer versnipperd en ruim verspreid over Vlaanderen, zonder dat de 

Vlaamse Overheid een duidelijk beeld heeft van hun focus en aanpak. Op vraag van het Instituut 

voor Samenleving en Technologie (IST), een paraparlementaire instelling die beleidsvoorbereidend 

onderzoek realiseert voor het Vlaams Parlement, werd daarom een studie uitgevoerd met als doel 

de bestaande digitale inclusie initiatieven in Vlaanderen te inventariseren; een diepgaande 

analyse uit te voeren van de praktische werking, de pedagogische aanpak en de lokale inbedding 

van deze initiatieven; en de huidige problemen van deze initiatieven te identificeren en 

aanverwante oplossingen uit te werken.  

 

Dit hoofdstuk gaat in de eerste plaats dieper in op de betekenis van de term digitale in- en 

uitsluiting, en op de wisselwerking tussen digitale en sociale in- en uitsluiting. In de tweede plaats 

focust het artikel op de karakteristieken van een ideaal digitaal inclusie beleid en de rol van de 

verschillende stakeholders voor het uitwerken van dit beleid. In de derde plaats brengt het artikel 

een uitgebreide beschrijving van het digitale inclusieveld in Vlaanderen. Een bijkomende en 

belangrijke vraag met het oog op het thema van dit Jaarboek is in hoeverre digitale inclusie 

initiatieven structurele actoren voor sociale innovatie zijn en ingaan op hiaten die niet vanuit de 

markt of de overheid ingevuld worden. Het artikel handelt daarom in laatste instantie over de 

problemen die momenteel door het middenveld worden ervaren en op welke manier deze vanuit 

het Vlaamse beleid kunnen worden verbeterd.  

 

Digitale inclusie in theorie: wat, wie, hoe? 
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Van digitale naar sociale inclusie en terug 

 

Alvorens te kunnen starten met hoe een digitaal inclusie beleid er idealiter uitziet, is het 

belangrijk een duidelijk beeld te krijgen van de betekenis en invulling van digitale inclusie. Het is 

hierbij noodzakelijk om ook de relatie tussen digitale en sociale in- en uitsluiting van naderbij te 

bekijken. Naast digitale drempels worden kwetsbare groepen met een hele reeks sociale 

problematieken geconfronteerd. Een belangrijke vraag is daarom hoe digitale en sociale uit- en 

insluiting elkaar beïnvloeden. Leidt sociale uitsluiting ook tot digitale uitsluiting? Of is digitale 

uitsluiting de oorzaak van sociale uitsluiting? Moet een digitaal inclusie beleid rekening houden 

met deze verschillende dynamieken of kan het los van de problematiek van sociale uitsluiting 

worden gerealiseerd (Mariën & Van Audenhove, 2012b)?  

 

In de eerste plaats is het duidelijk dat sociale uitsluiting een complex geheel van verschillende 

drempels omvat die elkaar op een negatieve manier beïnvloeden en versterken (Notley & Foth, 

2008). Voorbeelden zijn een laag gezinsinkomen, een laag opleidingsniveau, een lage arbeidsstatus, 

langdurige gezondheidsproblemen, slechte behuizing of leven in een achterstandswijk waar 

drugsproblemen of criminaliteit vaak voorkomen (Helsper, 2008; Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 

2007; Witte & Mannon, 2010). Het gaat hierbij om structurele drempels die niet op een individuele 

manier overbrugbaar zijn. Er is met andere woorden een tussenkomst van de overheid of andere 

actoren nodig om kwetsbare individuen opnieuw in te sluiten (Sinclair & Bramley, 2010). 

 

In de tweede plaats blijkt dat digitale uitsluiting voor een groot deel samenvalt met de bestaande 

breuklijnen van sociale uitsluiting (Livingstone & Helsper, 2007; Steyaert & Gould, 2009). 

Aspecten als het opleidingsniveau, de etnische origine, het inkomen of de sociale en culturele 

achtergrond bepalen in grote mate de toegang tot en het gebruik van ICT (Witte & Mannon, 2010). 

Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat kansarme groepen tot zeven keer meer risico 

lopen op digitale uitsluiting dan kansrijke groepen (Helsper, 2008). De negatieve invloed van ICT 

op sociale uitsluiting is tweeledig: 1) ICT bestendigt en versterkt bestaande sociale ongelijkheden 

(Witte & Mannon, 2010); en 2) ICT leidt naar nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting (Wright 

& Wadhwa, 2010). Samengevat, sociale uitsluiting leidt tot digitale uitsluiting en vice versa 

(Warren, 2007).  

 

 

ICT bestendigt en versterkt bestaande sociale ongelijkheden en leidt naar nieuwe 

mechanismen van sociale uitsluiting 

 

 

Digitale uitsluiting wordt daarom best gezien als een specifieke vorm van sociale uitsluiting 

veroorzaakt door de integratie van ICT in de maatschappij (Mariën e.a., 2010). Digitale en sociale 

uitsluiting zijn echter dynamische en procesmatige fenomenen, waarbij individuen op 

verschillende momenten en niveaus afwisselend in- en uitgesloten zijn (Gilbert, 2010; Helsper, 

2008). Er is daarom nog steeds nood aan meer onderzoek en aandacht voor de wisselwerking 

tussen digitale en sociale uitsluiting, in het bijzonder wat oorzaak-gevolg relaties betreft (Helsper, 
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2008; van Deursen, 2010). Een belangrijke vraag is eveneens wat de verwevenheid tussen digitale 

en sociale uitsluiting betekent voor de uitwerking van een digitaal inclusie beleid.  

 

Het is logisch dat digitale inclusie gaat om het wegwerken van de directe drempels tot ICT zoals 

een gebrek aan toegang, motivatie of vaardigheden. Door de verwevenheid tussen digitale en 

sociale uitsluiting is dit echter onvoldoende. Een digitaal inclusie beleid moet bijkomend focussen 

op het wegwerken van sociaal en cultureel bepaalde mechanismen van uitsluiting. Digitale 

inclusie omvat daarom twee zaken: 1) het streven naar inclusieve ICT, bijvoorbeeld in de vorm van 

gebruiksvriendelijke en laagdrempelige tools en applicaties, het verschaffen van laagdrempelige 

toegang en het ontwikkelen van digitale vaardigheden via onderwijs en training; en 2) het 

inzetten van ICT voor bredere maatschappelijke doelstellingen zoals participatie, inclusie en 

empowerment (Heeley & Damodaran, 2009; Wright & Wadhwa, 2010).  

 

Vooral dit laatste aspect, het gebruik van ICT voor inclusie, gaat gepaard met heel wat extra 

vragen. Kunnen ICT überhaupt bijdragen tot het sociaal insluiten van kwetsbare groepen of 

vallen bepaalde groepen door dit soort oplossingen automatisch uit de boot? En wat met kwetsbare 

individuen die bewust de keuze maken om geen ICT te gebruiken, maar daardoor heel wat 

maatschappelijke voordelen mislopen (Helsper, 2008; van Deursen, 2010)? Net omwille van deze 

vragen is de uitwerking van een strategisch en duurzaam beleid rond digitale inclusie cruciaal en 

is een vertaalslag nodig van bestaande mechanismen van uitsluiting naar 1) mogelijke 

mechanismen van insluiting; en 2) strategische aanbevelingen gericht aan de verschillende 

stakeholders (cf. beleid, lokale overheden, middenveldorganisaties, private sector,…) (Mariën & 

Van Audenhove, 2012b). 

 

Naar het versterken van lokale gemeenschappen 

 

Uit het voorgaande blijkt dat het wegwerken van de directe drempels tot ICT geen doel op zich 

mag zijn maar deel moet uitmaken van bredere sociale doelstellingen zoals een verhoogde of 

vernieuwde participatie in opleidingen en trainingen, de arbeidsmarkt of socioculturele 

activiteiten. Een cruciale vraag is bijgevolg welke aanpak voor digitale inclusie het makkelijkst 

leidt naar deze bredere sociale doelstellingen en het (her)insluiten van kwetsbare doelgroepen?  

 

In de eerste plaats is een belangrijke rol weggelegd voor middenveldorganisaties. Deze 

organisaties zijn ingebed in de lokale context van kwetsbare groepen en hebben over de jaren heen 

een wederzijdse relatie van vertrouwen met hen opgebouwd (Emmel e.a., 2007). Vertrouwen en 

een aanpak gericht op mensen is cruciaal voor het bereiken van bredere sociale doelstellingen. Het 

betrekken en erkennen van kwetsbare individuen als mensen met kennis en met vaardigheden, 

leidt naar een verhoogd zelfvertrouwen en een grotere motivatie en participatie (Haché & Cullen, 

2010). Door kwetsbare individuen en hun noden centraal te plaatsen bij het uitwerken van 

initiatieven, is er bovendien een betere aansluiting bij de leefwereld van de betrokkenen. Hierdoor 

benut en apprecieert de betrokken gemeenschap de uitgewerkte initiatieven meer en makkelijker 

(Warren, 2007). Een mogelijke manier om dit te realiseren is door middel van participatieve en 

vraaggedreven projecten (Steyn & Johanson, 2011). 
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In de tweede plaats ligt de focus best op het versterken van lokale gemeenschappen in plaats van 

het louter streven naar individuele vooruitgang (Communities and Local Government, 2008a; 

Sinclair & Bramley, 2010; Warren, 2007). De lokale sociale en culturele context beïnvloedt onder 

meer de attitude en het gebruik van ICT in dagdagelijkse praktijken. Waarom zou je email 

gebruiken als niemand in je onmiddellijke sociale omgeving of netwerk email gebruikt? Of nog, 

ouders die zelf ICT op een strategische en kritische manier gebruiken zijn sneller geneigd en beter 

geplaatst om deze kennis door te geven aan hun kinderen en stimuleren daardoor ook bepaalde 

gebruikspatronen bij hun kinderen. Dit in tegenstelling tot gezinnen waar ICT voornamelijk 

gebruikt wordt voor ontspanning en vrije tijd. De lokale en culturele context beïnvloedt eveneens 

de manier waarop individuen staan ten opzichte van bijvoorbeeld werk, opleiding en training. Het 

realiseren van bredere sociale doelstellingen vraagt daarom ook om veranderingen van en in de 

gemeenschap. Het vergroten, verbreden en verdiepen van het sociale en culturele kapitaal in 

lokale gemeenschappen is hier een mogelijke insteek. Dit kan door de kennis en vaardigheden 

aanwezig in kwetsbare individuen te valoriseren en in te zetten op de bereidheid van mensen om 

hun digitale kennis te delen met anderen (Communities and Local Government, 2008a; Haché & 

Centeno, 2011). Een sprekend en succesvol voorbeeld is het ‘digital champions’ initiatief in het 

Verenigd Koninkrijk waarbij burgers via verschillende campagnes zoals ‘Give An Hour’ 

gestimuleerd worden om hun digitale kennis naar buiten te brengen en deze te delen met 

anderen.38  

 

In de derde plaats is een informele aanpak cruciaal. De sociale en culturele afstand tussen formele 

initiatieven en kwetsbare individuen is en blijft te groot (Bianchi et al., 2006). Een ideale manier 

om individuen opnieuw te laten ervaren hoe aangenaam leren en evolueren kan zijn, is door lokale 

middenveldorganisaties om te vormen tot informele leeromgevingen waarbij ICT ingebed zit in de 

pedagogische aanpak en de bredere werking van de organisatie (Bianchi et al., 2006; Gilbert, 

2010; Hargittai & Hinnant, 2008). De leerdoelen zijn best tweeledig: 1) het vergroten van de soft 

skills, met name het verhogen van het zelfvertrouwen, de eigenwaarde of het ontwikkelen van een 

positief zelfbeeld; en 2) het verhogen van de kennis en het bewustzijn over de meerwaarde van 

ICT. Bij kwetsbare jongeren bijvoorbeeld kunnen educatieve of gewone mainstream games worden 

ingezet om hun informatievaardigheden te verbeteren of hun bewustzijn over werkethiek aan te 

wakkeren. Kwetsbare jongeren gamen reeds dus de intrinsieke motivatie voor het gebruik is op 

voorhand aanwezig. De informele aanpak maakt dat jongeren onbewust en spelenderwijs een 

reeks aanvullende vaardigheden ontwikkelen. Een digitale inclusie aanpak voor andere kwetsbare 

groepen focust bijvoorbeeld op het verlagen van de directe drempels tot ICT en de uitwerking van 

vraaggedreven opleidingen (Haché & Centeno, 2011). Ook hier is het opnieuw belangrijk dat de 

inhoud van deze informele opleidingsprogramma’s in samenspraak of in lijn met de noden van 

potentiële deelnemers wordt uitgewerkt (Gilbert, 2010). 

 

In de vierde plaats is het belangrijk dat digitale inclusie initiatieven ook aandacht besteden aan 

de doorstroming naar meer formele opleidingen of naar tewerkstelling (Boeltzig & Pilling, 2007). 

Digitale inclusie initiatieven kunnen de overgang naar het formele onderwijs of de arbeidsmarkt 

faciliteren door het opstarten van samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld door kwetsbare 

individuen zoals langdurig werklozen te laten doorgroeien naar een duurzame tewerkstelling als 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Voor	  meer	  info,	  zie	  http://www.digitalchampion.co.uk/  
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begeleiders van een publieke computerruimte via sociale economie projecten. Of door het mogelijk 

te maken dat deelnemers na het volgen van een kort opleidingstraject de rol opnemen van 

begeleider of vrijwilliger in de organisatie. Het faciliteren van dit soort processen leidt opnieuw 

naar een verbetering van de soft skills – meer zelfvertrouwen, een beter zelfbeeld, meer durf – en 

op die manier naar een bredere versterking of empowerment van het individu (Haché & Centeno, 

2011). 

 

Het is evenwel belangrijk te beseffen dat er geen uniforme aanpak voor digitale inclusie bestaat. 

Initiatieven moeten afgestemd zijn op de noden van kwetsbare individuen en hun gemeenschap. 

De noden van ieder individu en gemeenschappen zijn echter anders (Bianchi et al., 2006; 

Communities and Local Government, 2008b). De basisprincipes voor het uitwerken van een 

digitale inclusie aanpak blijven wel hetzelfde, met name: het inbedden van initiatieven in de 

gemeenschap door samen te werken met bestaande lokale organisaties; het hanteren van een 

vraag gedreven of participatieve aanpak waarbij de noden van de gemeenschap centraal staan; en 

het uitwerken van informele en vraag gedreven opleidingsinitiatieven waarbij ICT ingebed zit in 

de pedagogische aanpak. De focus ligt hierbij op 1) het wegwerken van de directe drempels tot ICT 

(toegang, motivatie, gebruik, vaardigheden); en 2) het wegwerken van meer persoonsgebonden 

drempels (leerdrempels, gebrek aan zelfvertrouwen, laag zelfbeeld…). 

 

Een laatste belangrijke opmerking is dat de bottom-upaanpak van digitale inclusie initiatieven 

voldoende vrij moet blijven. Sociale innovatie wordt in grote mate gedragen en gerealiseerd door 

middenveldorganisaties die niet gedreven worden door winstoogmerk (Haché & Centeno, 2011). 

Overregulering kan er toe leiden dat het innovatieve en creatieve karakter wordt ingeperkt of dat 

de uitgewerkte oplossingen niet langer in lijn zijn met de directe noden van kwetsbare individuen 

of de gemeenschap (Communities and Local Government, 2008a; Haché & Centeno, 2011). 

 

Naar een gecoördineerde multi-stakeholdersaanpak 

 

De nauwe verwevenheid tussen digitale en sociale uitsluiting en de complexe multidimensionale 

problematieken die hiermee gepaard gaan, maakt dat verschillende actoren verantwoordelijk zijn 

voor het uitwerken van een adequate aanpak voor digitale inclusie (Bianchi et al., 2006; IMLS e.a., 

2011; Wright & Wadhwa, 2010). Iedere actor neemt daarbij een specifieke rol op. In de eerste 

plaats zijn federale, regionale en lokale overheden het best geplaatst voor het uitbouwen van een 

strategisch en duurzaam beleid. Hierbij ageren federale en regionale overheden het best op macro- 

en microniveau. Voor lokale en stedelijke overheden is dit eerder het lokale niveau. Onder hun 

verantwoordelijkheden vallen onder meer het ondersteunen van lokale en regionale initiatieven, 

het ontwikkelen van lokale publieke diensten, het faciliteren van een sociaal internettarief of de 

ontwikkeling van meer gebruiksvriendelijke ICT in samenspraak met de private sector (IMLS et 

al., 2011). 

 

In de tweede plaats is een belangrijke rol weggelegd voor middenveldorganisaties en publieke 

instellingen. Middenveldorganisaties focussen op het uitwerken van creatieve en innovatieve 

bottom-up oplossingen voor het wegwerken van directe drempels tot ICT, aangevuld met informele 

opleidingsinitiatieven. Publieke instellingen werken voor een groot deel rond dezelfde aspecten 

maar doen dit meer vanuit een top-downbenadering die is toegespitst op een formeel aanbod. 
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Middenveldorganisaties zullen zich eerder richten naar moeilijk bereikbare of zeer kwetsbare 

groepen, terwijl publieke instellingen focussen op een breder publiek (Heeley & Damodaran, 2009). 

Vlaamse voorbeelden van een middenveldorganisatie en een publieke instelling die werken rond 

digitale inclusie zijn respectievelijk Digidak en bibliotheken.39 

 

Middenveldorganisaties zullen zich eerder richten naar moeilijk bereikbare of zeer 

kwetsbare groepen, terwijl publieke instellingen focussen op een breder publiek 

 

Een derde actor is de private sector die enerzijds in het eigen belang focust op het uitrollen van 

infrastructuur en de distributie van nieuwe technologieën. Anderzijds is de private sector een 

belangrijke partner voor het uitwerken van publiek-private partnerschappen en het ondersteunen 

van middenveldorganisaties (IMLS et al., 2011). In Vlaanderen gebeurt dit bijvoorbeeld in de vorm 

van financiële projectmatige ondersteuning door foundations (cf. Telenet Foundation, Belgacom 

Foundation). Hun bijdrage tot digitale inclusie kadert meestal in het CSR-beleid (Corporate Social 

Responsibility) dat vanuit het bedrijf wordt uitgedragen. In Vlaanderen blijft de bijdrage van 

private actoren tot op heden echter beperkt en richt deze zich in grote mate op een ad-

hocfinanciering van projecten (Mariën e.a., 2010). Private actoren spelen ook een rol bij de 

organisatie van ICT-opleidingen in het kader van tewerkstelling (Mariën e.a., 2010). 

 

In de vierde plaats kan ook onderzoek een betekenisvolle bijdrage leveren. Er zijn nog heel wat 

hiaten in de kennis over digitale uit- en insluiting. Onderzoek kan bijdragen tot een verbeterd 

inzicht in de wisselwerking tussen digitale en sociale in- en uitsluiting (Brants & Frissen, 2003). 

Onderzoek naar een gedetailleerd beeld van de gebruikspatronen van kwetsbare groepen 

ontbreekt eveneens. Nochtans zou dit het vinden van de juiste ICT-gedreven oplossingen voor 

bredere sociale doelstellingen vergemakkelijken (Mariën & Van Audenhove, 2012a). Ook is 

bijkomend onderzoek nodig naar de risico’s en mogelijk perverse effecten van participatieve 

projecten, zoals de manier waarop machtsverhoudingen in gemeenschappen veranderen door een 

participatieve aanpak. Leidt een participatieve aanpak mogelijk naar een dualisering in een 

gemeenschap of de uitsluiting van bepaalde individuen? Wat met verkeerde of onrealistische 

verwachtingen bij de verschillende betrokken actoren? Of ook, hoe kan worden vermeden dat de 

lokale gemeenschap gefrustreerd achterblijft bij slechtlopende participatieve projecten? 

Aansluitend is er ook nood aan bijkomend onderzoek over de relatie tussen digitale en sociale 

insluiting. De sociale en economische relevantie van digitale inclusie wordt meer en meer erkend. 

Er zijn echter nog onvoldoende empirische data beschikbaar die aantonen op welke manier 

digitale inclusie bijdraagt tot bredere sociale doelstellingen. In welke mate stromen kwetsbare 

individuen die deelnemen aan informele ICT-gerelateerde opleidingssessies door naar bijkomende 

formele opleidingen? Wat is het aandeel langdurig werklozen dat via digitale inclusie initiatieven 

opnieuw integreert in de arbeidsmarkt? Om de werking van bestaande initiatieven en het beleid te 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Een Digidak is een openbare computerruimte waar bezoekers op een zeer laagdrempelige en persoonlijke manier worden 
begeleid bij het gebruik van de computer en het internet. Daarnaast voorziet een Digidak eveneens in een aantal zeer 
laagdrempelige en vraaggedreven initiatielessen, toegespitst op de noden en behoeften van kwetsbare doelgroepen. Voor meer 
info, zie www.digidak.be. Ook bibliotheken in Vlaanderen bieden toegang aan tot computer en internet. Aansluitend wordt 
vanuit Bibnet lokale ondersteuning en een aantal doelgerichte acties aangeboden zoals bijvoorbeeld het online leertraject ‘23 
Dingen’ waar mensen kennis kunnen maken met allerhande Web 2.0 applicaties. Voor meer info zie 
http://www.bibnet.be/portaal/Bibnet/Lokale_Ondersteuning en www.23dingen.be. 
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verbeteren, is er daarom nood aan een evidence-based digitaal inclusie beleid waarbij vanuit 

onderzoek gekeken wordt naar welke aanpakken en acties succesvol zijn (Haché & Cullen, 2010). 

 

Digitale inclusie vraagt dus om de samenwerking tussen een grote hoeveelheid actoren, of anders 

gezegd een multi-stakeholdersaanpak (Bianchi et al., 2006; Wright & Wadhwa, 2010). Dit 

impliceert dat een leidinggevende figuur of actor nodig is die de top-downaanpak en bottom-

upinitiatieven stroomlijnt en een sterke invloed kan uitoefenen op de verschillende actoren 

(Boeltzig & Pilling, 2007; Communities and Local Government, 2008a). Digitale inclusie mag niet 

gezien worden als een alleenstaand project, maar vraagt om een inhoudelijke afstemming en 

integratie in beleidsdomeinen als gezondheid, economie, tewerkstelling, onderwijs of 

maatschappelijke integratie (Bianchi et al., 2006; van Dijk, 2003). Een digitaal inclusie beleid 

moet met andere woorden ingebed zijn in het bredere beleidskader van sociale inclusie zodat ICT-

beleidsmaatregelen makkelijker en beter geïntegreerd worden in cross-sectorale 

bevoegdheidsdomeinen (Notley & Foth, 2008).  

 

Digitale inclusie in Vlaanderen: wat, wie, hoe en wat nu? 

 

Dit deel van het artikel gaat dieper in op de digitale inclusie initiatieven die in Vlaanderen door 

verschillende middenveldorganisaties en publieke instellingen werden georganiseerd. De 

resultaten zijn gebaseerd op een onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd in opdracht van het 

Instituut voor Samenleving en Technologie (IST). De doelstelling van dit onderzoek was drieledig, 

met name: (1) een inventarisatie van de bestaande digitale inclusie initiatieven in Vlaanderen; (2) 

een diepgaande analyse van de praktische werking, de pedagogische aanpak en de lokale 

inbedding van deze initiatieven; en (3) de identificatie van de huidige problemen van deze 

initiatieven en het uitwerken van aanverwante oplossingen.  

 

In de eerste fase werd de inventarisatie uitgewerkt op basis van de adressen- en contactgegevens 

van de belangrijkste koepelorganisaties die werken rond digitale inclusie (Vlaams Steunpunt 

Nieuwe Geletterdheid, Centra voor Algemeen Welzijn, Bibnet, Netwerk Armoede…) en de 

belangrijkste financieringsinstellingen voor ICT-gerelateerde projecten (Telenet Foundation, POD 

Maatschappelijke Integratie, Koning Boudewijn Stichting…). Hieruit ontstond een lijst van circa 

600 unieke email-adressen. In de tweede fase van het onderzoek werden deze initiatieven 

gecontacteerd via e-mail om deel te nemen aan een bevraging over drie grote thema’s: 1) de 

praktische modus operandi (aantal computers, verbinding met het internet, doelgroepen, 

toegangsprijs, geografische ligging…); 2) de pedagogische aspecten van het aanbod (aanwezigheid 

van begeleiding, focus van de opleidingen, vraag- versus aanbodgedreven aanpak, type begeleiding, 

leermaterialen…); en 3) de inbedding en verankering in andere organisaties en het beleidsveld 

(financiering, samenwerkingsverbanden op lokaal niveau…). 

 

Aan het einde van de vragenlijst werd in de vorm van open vragen gepeild naar de sterke en 

zwakke punten van de huidige werking. De antwoorden op deze open vragen werden gecodeerd en 

gebruikt als startpunt voor de brainstormsessies in de derde fase van het onderzoek. Deze sessies 

bestonden uit twee delen. In het eerste infogeneratieve deel lag de focus op het identificeren en het 

verder concretiseren van de huidige problemen in het werkveld. In het tweede exploratieve deel 
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lag de focus op het uitwerken en discussiëren over mogelijke beleidsinterventies ter verbetering 

van de huidige werking. 

 

Dit onderzoek had tot doel de verschillende betrokken actoren in het veld van digitale inclusie te 

identificeren en de focus van hun werking op een kwalitatieve manier te verkennen. Er werd 

hierbij niet gestreefd naar statistische representativiteit. In totaal vulden 367 organisaties van de 

aangeschreven initiatieven de volledige online vragenlijst in. Door de grote versnippering en 

verscheidenheid van de middenveldorganisaties die focussen op digitale inclusie, is het moeilijk 

aan te geven in hoeverre de bevraging exhaustief was, maar vanuit gesprekken met de 

koepelorganisaties kan worden aangenomen dat ongeveer 60-65% van de bestaande initiatieven 

hebben deelgenomen aan de online bevraging.  

 

Het digitaal inclusiekarakter van middenveldorganisaties 

 

De resultaten geven aan dat het merendeel van de bevraagde organisaties een aanpak voor 

digitale inclusie heeft ontwikkeld die zeer goed aansluit bij de noden en behoeften van kwetsbare 

groepen. In de eerste plaats werken organisaties een aantal directe drempels tot ICT weg. Er 

wordt ingezet op het verschaffen van toegang en het aanbieden van vorming: 14% van de 

bevraagde organisaties houdt een publieke computerruimte open, 38% organiseert vorming en 

training, en 48% combineert een publieke computerruimte met vorming en training. Bovendien 

wordt in 91% van de publieke computerruimten doorlopend begeleiding voorzien. In één op twee 

computerruimten zijn het vrijwilligers die instaan voor deze begeleiding. De doorlopende 

beschikbaarheid van een quasi één op één begeleiding door peers of vrijwilligers neutraliseert 

drempels zoals knoppenvrees, een gebrek aan motivatie of onvoldoende zelfvertrouwen. Gesteld 

wordt dat de laagdrempelige aanpak van bestaande initiatieven kwetsbare groepen het nodige 

vertrouwen geeft om nadien zelf met ICT aan de slag te gaan. Een bijkomend pluspunt is de 

positieve invloed van initiatieven op het sociale netwerk van kwetsbare individuen. Deelnemers 

werken samen in het kader van opleidingen en versterken op die manier hun sociale netwerk.  

 

In de tweede plaats maken het merendeel van de organisaties gebruik van een pedagogische 

aanpak die zeer goed aansluit bij de noden en behoeften van kwetsbare doelgroepen. Er wordt 

voornamelijk in kleine groepen (tot vijf personen) gewerkt zodat er een quasi één op één 

leersituatie met de begeleider of lesgever ontstaat. Ook het tempo van de opleiding, het 

lesmateriaal en het taalgebruik wordt aangepast aan de doelgroep waardoor het leerproces een 

aangename ervaring wordt. Eén vierde van de organisaties maakt cursusmateriaal op maat van 

kwetsbare groepen door aandacht te besteden aan het gebruik van klare taal en visuele elementen 

zoals screenshots. De algehele pedagogische aanpak maakt dat de soft skills van deelnemers 

verbeterd worden. De bestaande digitale inclusie initiatieven in Vlaanderen hebben met andere 

woorden een positieve invloed op het zelfvertrouwen, de eigenwaarde en het zelfbeeld van 

kwetsbare groepen.  

 

Daarnaast wordt er zeer fel gefocust op de leefwereld van kwetsbare doelgroepen bij de 

inhoudelijke uitwerking van de vormingen en het lesmateriaal. Het merendeel van de organisaties 

– 75% – hanteert een gecombineerde aanpak waarbij zowel vraag- als aanbodgericht wordt 

gewerkt. Een nadeel is dat opleidingen hierdoor het meeste aandacht besteden aan 



	   218	  

basisvaardigheden (cf. knoppenkennis) en de meest voor de hand liggende tools (cf. e-mail, 

Internet Explorer, Google) omdat deze aansluiten bij de directe noden van kwetsbare groepen. 

Andere nochtans cruciale ICT-gerelateerde vaardigheden zoals een kritische houding tegenover 

online content of hoe om te gaan met spam of seksueel getinte content kunnen aldus slechts op een 

indirecte manier worden aangereikt. Ook geeft slechts 4% van de initiatieven structurele hulp 

voor technische problemen met het persoonlijke computermateriaal. Een groot deel van de 

initiatieven geeft hiervoor wel ad hoc ondersteuning maar enkel indien er een makkelijke 

oplossing voorhanden is. Digitale inclusie initiatieven leveren dus goed werk dat aansluit bij de 

initiële noden van kwetsbare groepen. Het complexe karakter van digitale media en ICT vragen 

echter om een uitbreiding en verbreding van de huidige werking naar zaken als strategische 

vaardigheden of de nieuwste applicaties en tools.  

 

In de derde plaats maakt het onderzoek duidelijk dat de meeste organisaties tegelijkertijd 

focussen op bredere inclusiedoelen en op het digitaal insluiten van kwetsbare groepen. Digitale 

inclusie initiatieven zijn in grote mate lokaal verankerd en zitten ingebed in de bredere werking 

van sociaal of cultureel georiënteerde organisaties. Dit uit zich onder meer in de diverse 

achtergrond van organisaties die gaan van bibliotheken en open scholen tot seniorenorganisaties, 

armoedeverenigingen en inloop- en buurthuizen. Er is eveneens sprake van doorgedreven 

samenwerkingsverbanden tussen organisaties onderling: 49% van de bevraagde organisaties heeft 

één tot drie partners, 29% heeft tien of meer partners, en slechts 8% werkt met geen enkele 

partner samen. Eén op twee initiatieven is ingebed in een overkoepelende structuur: 22% behoort 

tot een netwerk van computerruimten, 30% maakt deel uit van een netwerk van sociale 

organisaties. Iets meer dan 35% werkt samen met het lokaal beleid en 20% is verbonden met één 

of meerdere lokale organisaties. Organisaties die samenwerken met beleidsactoren zetten in grote 

mate in op sociale economieprojecten. Uit de open vragen over de meerwaarde en de pluspunten 

van huidige initiatieven komt naar voor dat de lokale inbedding in bestaande structuren en de 

gemeenschap, samen met de kleinschalige aanpak en het open karakter van de initiatieven, er toe 

leidt dat de eerste drempelvrees van kwetsbare groepen overwonnen wordt. Kwetsbare individuen 

hoeven hun vertrouwde sociale netwerk niet te verlaten omdat de digitale inclusie initiatieven 

ingebed zitten in dit vertrouwde sociale netwerk. Het feit dat de meeste initiatieven gratis en voor 

iedereen toegankelijk zijn, draagt hier eveneens toe bij. De nauwe samenwerking met publieke en 

lokale organisaties vergemakkelijkt ook de toeleiding van geïsoleerde kwetsbare individuen. Heel 

wat organisaties leveren bovendien extra inspanningen om achtergestelde en kansarme groepen 

aan te trekken.  

 

Samengevat kan worden gesteld dat het merendeel van de digitale inclusie initiatieven in 

Vlaanderen een aanpak heeft ontwikkeld die zowel in praktijk als in theorie aansluit bij een 

ideaal digitaal inclusie beleid gericht op kwetsbare groepen. De bestaande digitale inclusie 

initiatieven hebben ook duidelijk een sociaal innovatief én structureel karakter. 

Middenveldorganisaties dienen daarom te worden gezien als structurele partners bij de 

toekomstige uitwerking van een Vlaams digitaal inclusie beleid. Er zijn echter ook een aantal 

drempels die de huidige en toekomstige werking van digitale inclusie initiatieven in het gedrang 

brengt en een verdere professionalisering van de sector afremt. In het volgende deel van het 

artikel wordt daarom in de eerste plaats ingegaan op de belangrijkste drempels die huidige 

digitale inclusie initiatieven ervaren. Deze drempels werden geïdentificeerd vanuit de open 
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bevraging en nadien verder uitgewerkt tijdens brainstormsessies. In de tweede plaats worden een 

aantal mogelijke oplossingen en beleidsmaatregelen aangegeven om de werking van de bestaande 

initiatieven te verbeteren, te verbreden en te verdiepen.  

 

De bestaande digitale inclusie initiatieven hebben een sociaal innovatief én 

structureel karakter 

 

Consequenties van een ad-hocfinanciering 

 

Zowel publieke computerruimten als vormingsinitiatieven worden op een ad hoc manier 

gefinancierd via verschillende kanalen en projectoproepen. Dit heeft verschillende consequenties 

voor de werking en de duurzaamheid van deze bottom-upaanpak voor digitale inclusie. In de 

eerste plaats hebben initiatieven hierdoor onvoldoende middelen voor praktische maar 

noodzakelijke zaken zoals het onderhoud en het vernieuwen van hardware en software of het 

uitbreiden van hun capaciteit. Ook de problematiek van begeleiding speelt een rol. Momenteel 

wordt het merendeel van de begeleiding verzorgd door vrijwilligers. Door het grote verloop is er 

een structureel tekort aan begeleiders of lesgevers. Erkende leerkrachten zijn echter te duur voor 

de meeste initiatieven. Daarnaast is het aanbieden van individuele begeleiding zeer duur en 

vanuit rationeel standpunt moeilijk te verantwoorden aan potentiële financieringspartners. Om 

duurzame veranderingen te bereiken bij een achttal mensen van een kwetsbare doelgroep is al 

gauw 10.000 euro nodig. Organisaties die dit willen realiseren worden geconfronteerd met 

negatieve reacties van potentiële financieringspartners. Het feit dat er op die manier duurzame 

veranderingen gerealiseerd worden met indirect positieve gevolgen zoals het vinden van een 

tewerkstellingsplaats of het wegraken uit armoede, is onvoldoende om lokale besturen en 

overheden te overtuigen.  

 

Het gebrek aan financiële middelen uit zich eveneens in de hoge werkdruk die organisaties 

ervaren. De vraaggedreven aanpak vereist dat er steeds nieuwe lesinhouden nodig zijn. Grote 

koepelorganisaties ontwikkelen hun eigen leermateriaal en delen dit onder de initiatieven waar zij 

mee samen werken. Kleine alleenstaande organisaties staan echter onder enorme tijds- en 

werkdruk om lesinhouden te creëren. Een andere noodzaak is het voorzien van een betere 

omkadering van de vrijwilligers door het uitwerken van een train-the-trainer aanbod. De hoge 

werkdruk bij het personeel maakt dit echter zeer moeilijk, zeker voor kleinschalige organisaties 

die niet ingebed zitten in een breder netwerk. Omdat digitale inclusie voor de meeste organisaties 

eerder een zijtraject is, focust het personeel en management bovendien sneller en makkelijker op 

de hoofddoelstellingen van de organisatie.  

 

In de tweede plaats brengt de ad-hocfinanciering de continuïteit en duurzaamheid van initiatieven 

in het gedrang. In de initiële fase van de online bevraging brachten dertig initiatieven aan dat zij 

ooit werkten rond digitale inclusie, maar intussen hun werking hadden stopgezet. In twintig 

organisaties gebeurde dit wegens het wegvallen van de financiering. Nog lopende initiatieven 

moeten zichzelf continu heruitvinden en vernieuwende projecten bedenken om projectsubsidies 

vast te krijgen. Bovendien verandert de focus van projectoproepen frequent qua doelgroep of 

inhoudelijke focus met als gevolg dat initiatieven zich steeds moeten aanpassen om enige vorm 
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van subsidiëring krijgen. Organisaties dienen bestaande projecten dus doorlopend te 

herformuleren en te hervormen in de hoop alsnog subsidies te krijgen voor de verderzetting van 

het project. Goed functionerende projecten die bijvoorbeeld niet focussen op de juiste doelgroep 

lopen hierdoor het risico hun ondersteuning te verliezen. Logischerwijze wordt de kans en 

garantie op het organiseren van duurzame aanpakken en initiatieven bijzonder moeilijk. Het 

opmaken en indienen van een project vraagt bovendien veel tijd en inspanning van organisaties en 

verhoogt opnieuw de werkdruk.  

 

Ook de weinige initiatieven die zelfredzaam zijn, geven aan dat financiering een heikel punt is. 

Het realiseren van zelfredzaamheid is moeilijk. In het geval van bijvoorbeeld Digidak Limburg 

gebeurt dit door de combinatie van een economisch initiatief met een sociaal initiatief: De 

opbrengst van betalende ICT-cursussen voor de private sector wordt gebruikt om verlieslatende 

digitale inclusie initiatieven voor kwetsbare doelgroepen te financieren. Dit soort van financiering 

is echter zeer onevenwichtig omdat het wegvallen van klanten bij het ene gedeelte automatisch 

een gebrek aan financiering voor het andere gedeelte met zich meebrengt. 

 

In de derde plaats beperkt de ad-hocfinanciering de kennisdeling tussen organisaties onderling. 

Nu zijn initiatieven eerder concurrenten van elkaar omdat ze van dezelfde 

financieringsmechanismen afhankelijk zijn. Deze concurrentie bevordert het samenwerken niet. 

Integendeel, er is sprake van een zeker protectionisme. Omwille van de onderlinge concurrentie 

wil iedere organisatie niet zonder meer zijn pedagogische methodieken delen gezien het werk en 

de tijd die aan de realisatie van dit materiaal is voorafgegaan. 

 

De weg vooruit: professionalisering, coördinatie en kennisdeling 

 

De resultaten van de brainstormsessies geven aan dat de koepelorganisaties, ondanks het 

ontbreken van een structurele financiering, zeer open staan voor en streven naar een verdere 

ontwikkeling en professionalisering van de digitale inclusiesector. Organisaties zitten momenteel 

echter aan de limiet van hun draagkracht. De hoge werkdruk, de vele structurele noden, de 

verscheidenheid en versnippering van het veld, de ad-hocfinanciering en de onderlinge 

concurrentie zorgt ervoor dat niemand van de grote (koepel)organisaties het voortouw wil nemen 

voor de coördinatie en een verdere professionalisering op Vlaams niveau.  

 

Er is daarom nood aan een duidelijk beleidskader op Vlaams niveau dat structuur brengt in het 

versnipperde digitale inclusieveld. Nu worden initiatieven vaak lukraak opgestart, waardoor 

nieuwe initiatieven soms op 100 meter van bestaande initiatieven ontstaan en in concurrentie 

gaan met elkaar. Een dergelijk beleidskader moet voor iedereen duidelijke en eerlijke richtlijnen 

bevatten. Momenteel ageert ieder beleidsniveau en beleidsveld binnen de eigen afgelijnde 

competenties zonder wederzijdse afstemming. Dit leidt onder meer naar technologisch 

deterministisch gerichte acties waarbij het verschaffen van toegang tot computer en internet 

primeert. Er is duidelijk nood aan een trekker op beleidsniveau die zich de problematiek van 

digitale inclusie toe-eigent en zich op lange termijn engageert tot het uitbouwen van een coherent 

en overkoepelend beleid. Met de conceptnota Mediawijsheid vanuit het kabinet Lieten en het 

kabinet Smet is hiertoe een belangrijke stap gezet. Het is echter cruciaal ook te streven naar een 
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betere afstemming met andere beleidsniveaus zoals tewerkstelling, economie of maatschappelijke 

integratie. 

 

 

Er is nood aan een duidelijk beleidskader op Vlaams niveau dat structuur brengt in 

het versnipperde digitale inclusieveld 

 

 

Ook de (toekomstige) oprichting van het Kenniscentrum Mediawijsheid beantwoordt aan 

bestaande noden in het digitaal inclusie veld. Uit de brainstormsessies blijkt dat de organisaties 

vragende partij zijn voor de oprichting van een platform, netwerk of instelling als basis voor 

kennisdeling en samenwerking. Concreet stellen zij de volgende doelen voor een dergelijk platform 

voorop: de organisatie en coördinatie van train-the-trainer opleidingen, promotionele 

ondersteuning voor het motiveren of het toeleiden van bepaalde doelgroepen, fungeren als 

aanspreekpunt en tussenpersoon naar de private sector toe, bijvoorbeeld met betrekking tot het 

uitwerken van een beter sociaal telecom- en internettarief, en het stimuleren van kennisdeling 

door het faciliteren van de uitwisseling van ervaringen, beste praktijken en didactisch materiaal. 

Een dergelijk platform zou in grote mate bijdragen aan de overlevingskansen en duurzaamheid 

van kleine initiatieven, en tegelijkertijd aanzienlijk de werkdruk verlagen bij de grotere 

organisaties. 

 

Een belangrijke bijkomende stap die volgens organisaties nodig is, heeft te maken met 

kwaliteitsbewaking. In de praktijk kan een publieke computerruimte nu bestaan uit één computer 

in een kast die een halve dag per week openbaar wordt gesteld. Organisaties geven unaniem aan 

dat er nood is aan een duidelijke en kwaliteitsvolle conceptualisering van een publieke 

computerruimte en de karakteristieken van informele vormingsinitiatieven. Een mogelijke eerste 

aanzet zijn de criteria die koepelorganisaties momenteel gebruiken als voorwaarde voor het 

toetreden van nieuwe leden. Dit gaat onder meer over de beschikbaarheid van begeleiding, de 

openingsuren of de gebruikte methodieken. Maar criteria moeten realistisch zijn. Hoe meer eisen 

worden vooropgesteld, hoe moeilijker het wordt voor organisaties om hier aan te voldoen en hoe 

groter het risico is dat bepaalde initiatieven uit de boot vallen. De vraag blijft natuurlijk ook wat 

de meerwaarde van een dergelijk kwaliteitslabel is indien organisaties zelf geen voordeel 

ondervinden terwijl meer input en engagement wordt geëist. De vraag van organisaties naar een 

gestandaardiseerd competentieprofiel van begeleiders sluit hier eveneens bij aan.  

 

Besluit 

 

Uit dit artikel blijkt duidelijk dat het middenveld een structurele actor is voor sociale innovatie op 

het vlak van digitale inclusie. Het middenveld in Vlaanderen heeft een coherente en doeltreffende 

aanpak ontwikkeld die zeer goed aansluit bij de directe noden van kwetsbare groepen. Dit in 

tegenstelling tot meer formele opleidings- en vormingsinitiatieven. De lokale inbedding van 

informele leeropportuniteiten, samen met de vraaggedreven aanpak die individuen en de 

gemeenschap centraal plaatst, sluit zeer goed aan bij wat theoretisch een ideale manier is voor het 

realiseren van digitale en bredere inclusiedoelen. Op deze manier werken digitale inclusie 
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initiatieven versterkend op lokaal niveau en dragen ze bij tot het empoweren van kwetsbare 

individuen. Hun bottom-upaanpak gaat bovendien duidelijk in op hiaten waarvoor top-down geen 

oplossingen beschikbaar zijn die voldoende aansluiten bij de leefwereld en noden van kwetsbare 

groepen.  

 

Hoewel de structurele ondersteuning en erkenning uitblijft, is het middenveld over de jaren heen 

wel geëvolueerd naar een structurele partner voor het digitaal insluiten van kwetsbare 

doelgroepen. Het is daarom nodig dat vanuit beleidsinstanties toekomstgericht wordt nagedacht 

over de ondersteuning van digitale inclusie initiatieven. Als structurele financiering beleidsmatig 

onmogelijk is, moet er worden nagedacht over hoe de ad-hocfinanciering alsnog anders kan 

worden ingevuld. Bijvoorbeeld door na te denken over hoe publiek-private partnerschappen 

gestimuleerd en versterkt kunnen worden. Of door te bekijken hoe financieringsmechanismen in 

relatie gebracht kunnen worden tot een verdere professionalisering van de sector. Is het eventueel 

een optie om kwaliteitscriteria voor openbare computerruimten en informele 

opleidingsinitiatieven af te stemmen op financieringsmechanismen? Of is het beter om het 

structurele of innovatieve karakter van initiatieven in rekening te brengen? Organisaties die 

bijvoorbeeld reeds verschillende jaren inzetten op het aanleren van basiskennis omdat dit 

beantwoordt aan de directe en structurele noden van kwetsbare doelgroepen, dienen hiervoor ook 

op een structurele manier te worden ondersteund. Innovatieve aanpakken daarentegen vragen 

eerder om een projectgebaseerde aanpak waarbij op basis van pilootprojecten wordt nagegaan 

welke aanpak werkt en welke niet. Belangrijk is dat ook bij sociaal innovatieve projecten wordt 

nagedacht over schaalvergroting en implementatie in andere regio’s of gemeenschappen.  

 

Daarnaast is er duidelijk nood aan een betere afstemming tussen de bottom-upaanpak van het 

middenveld en het top-down overheidsbeleid. Het middenveld zit wat betreft mensen en middelen 

aan zijn limiet en kan zonder externe ondersteuning niet verder professionaliseren en uitbreiden. 

Het uitwerken van een duurzaam digitaal inclusie beleid in Vlaanderen kan niet langer zonder 

het middenveld te erkennen en te ondersteunen. De nadruk dient hierbij te liggen op de verdere 

professionalisering van digitale inclusie initiatieven door na te denken over kwaliteitsnormen voor 

publieke computerruimten, informele vormingsinitiatieven en een competentieprofiel voor 

begeleiders; en op het faciliteren van kennisuitwisseling in de vorm van het delen van 

lesmaterialen, beste praktijken en train-the-trainer opleidingen. Een cruciale rol is daarom zeker 

weggelegd voor het Kabinet Media en het toekomstige Kenniscentrum Mediawijsheid, met name 

wat betreft de coördinatie, afstemming en samenwerking tussen organisaties en digitale inclusie 

initiatieven onderling.  
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3.1.4 Inhoudelijke	  contextualisering	  
 

Het vierde artikel van het doctoraat heeft verschillende nieuwe inzichten aangeleverd met betrekking 

tot de beleidscontext van e-inclusie in Vlaanderen. De onderstaande tabel geeft een meer gedetailleerd 

overzicht van deze bijdragen per onderdeel van het doctoraat:  

 
Bijdrage artikel 4 – Digitale inclusie: het middenveld als structurele partners 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie: Digitale uitsluiting 

Risicogroepen van digitale uitsluiting: Kansarme bevolkingsgroepen 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusie beleid:  

Directe drempels tot digitale media wegwerken 

⋅ Inclusieve digitale media: gebruiksvriendelijke applicaties, laagdrempelige toegang 

⋅ Ontwikkeling van (digitale) vaardigheden: informele leeromgevingen, verhoging 

kennis en bewustzijn van de meerwaarde van digitale media, doorstroming naar 

formele opleidingen 

Persoonsgebonden drempels wegwerken 

⋅ brede maatschappelijke ongelijkheden (via digitale media) wegwerken – brede sociale 

doelstellingen realiseren 

⋅ Versterking van lokale gemeenschappen 

⋅ Versterking van sociaal en cultureel kapitaal 

⋅ Ontwikkelingstrajecten met het oog op tewerkstelling of opleidingen 

⋅ Uitbreiding soft skills, verbetering zelfvertrouwen, zelfbeeld… 

⋅ Leerdrempels wegwerken – positieve leerervaringen creëren 

Aanpak:  

⋅ Individu / vraaggedreven, participatief, informeel, ingebed in lokale gemeenschap 

⋅ Ingebed in breder beleidskader van sociale inclusie 
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⋅ Integratie met beleidsdomeinen gezondheid, economie, tewerkstelling, onderwijs en 

maatschappelijke integratie 

⋅ Geen uniforme aanpak mogelijk 

Multi-stakeholdersaanpak:  

⋅ Federale, regionale en lokale overheden: ondersteuning van lokale initiatieven, 

ontwikkeling publieke diensten, faciliteren sociaal telecomtarief, ontwikkeling 

gebruiksvriendelijke digitale media 

⋅ Middenveldorganisaties: bottom-up initiatieven, moeilijk bereikbare groepen 

⋅ Publieke instellingen: top-down initiatieven, breed publiek 

⋅ Private sector: publiek-private partnerschappen, ondersteuning 

middenveldorganisaties 

⋅ Onderzoeksinstellingen: kennis over digitale uit- en insluiting, gebruikspatronen van 

kwetsbare groepen, risico’s participatieve projecten, relatie tussen digitale en sociale 

insluiting 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Middenveldorganisaties: 

⋅ e-Inclusie-initiatieven versnipperd over Vlaanderen 

⋅ Goede aanpak op maat van kwetsbare groepen 

⋅ Kleine groepen, aangepast tempo, aangepast lesmateriaal, een-op-eenbegeleiding, 

klare taal, visuele elementen, vraaggedreven 

⋅ Verbetering van soft skills 

⋅ Lokale inbedding in bestaande structuren 

⋅ Op basis van doorgedreven partnerschappen 

Drempels van middenveldorganisaties: 

⋅ Ad-hoc financiering, duurzaamheid, beschikbaarheid en omkadering van vrijwilligers, 

kennisdeling tussen organisaties 

Toekomstige verbeteringen:  

⋅ Uitwerking van een duidelijk beleidskader  

⋅ Coördinatie van het middenveld door de oprichting van een platform 

⋅ Organisatie en stimulering van kennisdeling en samenwerking (oa. publiek-private 

partnerschappen, delen van lesmaterialen, train-the-trainer opleidingen) 

⋅ Kwaliteitsbewaking van publieke computerruimten en informele vormingsinitiatieven 

⋅ Gestandaardiseerd competentieprofiel van begeleiders 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beleidscontext 

⋅ Mapping e-inclusie actoren in Vlaanderen 

⋅ Aanpak van e-inclusie actoren in Vlaanderen 

Diversiteit in stemmen / informatie  

⋅ Brainstormsessies met tweesporen aanpak over de uitdagingen en oplossingen voor 

de e-inclusie werking van de middenveldorganisaties in Vlaanderen 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar werk- en beleidsveld door resultaten te presenteren voor het 

publiek 

 

De meerwaarde van het vierde artikel – Digitale inclusie: het middenveld als structurele partners – 

situeert zich in de eerste plaats op het niveau van e-inclusie in het algemeen. Op basis van een 

doorgedreven literatuurstudie leidde het artikel tot drie elementen die inherent deel moeten uitmaken 

van een e-inclusiebeleid: directe drempels tot digitale media wegwerken, persoonsgebonden drempels 

wegwerken, en een multi-stakeholdersaanpak toepassen. Het vierde artikel volgt hiermee nog sterk de 

initiële kijk op digitale uitsluiting. Met het wegwerken van de directe drempels tot digitale media wordt 

rechtstreeks verwezen naar de vier traditionele drempels van digitale uitsluiting die aan het begin van 
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het doctoraatsonderzoek duidelijk waren: toegang, vaardigheden, gebruik en motivatie. Er worden ook 

andere determinanten vermeld, maar deze worden vooral gekaderd in de aanpak voor het wegwerken 

van persoonsgebonden drempels. Een belangrijke meerwaarde zit vervat in de bredere 

maatschappelijke visie die achter het wegwerken van deze persoonsgebonden drempels schuilt. Deze 

visie gaat duidelijk verder dan het aanbieden van toegang en benadrukt dat e-inclusie ook structurele 

maatschappelijke ongelijkheden moet aanpakken. Er wordt gesteld dat een dergelijke brede aanpak 

moet focussen op sociale doelstellingen zoals de versterking van lokale gemeenschappen door het 

sociale en culturele kapitaal in deze gemeenschappen verder te ontwikkelen. Het vierde artikel geeft 

ook al een goed beeld van de aanpak die hierbij idealiter moet worden gehanteerd: vraaggedreven, 

participatief, informeel en ingebed in de lokale gemeenschap.  

 

In de tweede plaats focust het vierde artikel sterk op de e-inclusiecontext in Vlaanderen. De resultaten 

van het IST-onderzoek lichten toe dat de aanpak van de Vlaamse middenveldorganisaties sterk 

aansluit bij wat er uit de literatuurstudie werd geleerd. Het is duidelijk dat deze middenveldorganisaties 

een waardevolle en effectieve aanpak hebben ontwikkeld om de digitale insluiting van kwetsbare 

groepen te bevorderen.  

 

Tot slot gaat achter de focus op de e-inclusiecontext in Vlaanderen een significante bijdrage tot het 

participatieve en actiegerichte proces van het doctoraat schuil. Dit werd deels beschreven bij de 

inhoudelijke contextualisering van het eerste artikel.40 In het vierde artikel wordt bijkomend ingegaan op 

de resultaten van een participatieve brainstorm met een reeks actoren uit het Vlaamse werkveld. Deze 

brainstorm leidde tot een grotere diversiteit in stemmen en kennis over e-inclusie in Vlaanderen. Door 

een tweesporenaanpak te hanteren werd een grote hoeveelheid kennis verkregen over (1) de drempels 

die e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen ervaren; en (2) de oplossingen die e-inclusie-initiatieven hierbij 

zelf vooropstellen. Het IST-onderzoek heeft op die manier de nodige achtergrondinformatie 

aangeleverd om gedragen en relevante beleidsaanbevelingen te formuleren.  

3.1.5 Inhoudelijke	  aanvullingen	  
 

Het vierde artikel gaf reeds een goede eerste aanzet om potentiële bouwstenen voor een e-

inclusiebeleid te identificeren. Deze eerste aanzet volstaat op zich nog niet om een antwoord te bieden 

op de verschillende determinanten en risicofactoren van digitale uitsluiting die in het eerste deel van 

het doctoraat werden vastgesteld. Om bijkomende bouwstenen te identificeren, bevat de volgende 

sectie drie inhoudelijke aanvullingen: 

 

(1) Aanvulling 1 – Frameworks voor een digitaal inclusiebeleid 

(2) Aanvulling 2 – e-Inclusieprogramma Digitaal Talent@Gent onderzocht 

(3) Aanvulling 3 – (Piloot)project met een allround aanpak voor e-inclusie 

 

De eerste inhoudelijke aanvulling – Frameworks voor een digitaal inclusiebeleid – gaat dieper in op 

bestaande theoretische en conceptuele kaders voor e-inclusie die in onderzoeken of in het beleid 

worden gebruikt. In deze aanvulling wordt opnieuw een onderscheid gemaakt volgens (a) de aanpak 

van ICT-gerelateerde drempels; en (b) de focus op bredere doelstellingen zoals participatie. Het 

merendeel van de bestudeerde modellen gaat echter uit van een zeer eenvoudige en ontoereikende 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Zie	  sectie	  2.1.4.,	  p.	  64.	  
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invulling van e-inclusie met de focus op toegang en vaardigheden. De enige uitzondering is de aanpak 

die door het IMLS (Institute of Museum and Library Services), TASCHA (University of Washington 

Technology & Social Change Group) en ICMA (International City/County Management Association) 

werd uitgewerkt. Die is omvangrijker en levert heel wat nieuwe en waardevolle inzichten op met 

betrekking tot de cruciale rol van het beleid. Er wordt niet alleen ingegaan op de inhoudelijke 

focuspunten van een e-inclusiebeleid, maar ook op de manier waarop een e-inclusiebeleid moet 

worden opgebouwd. Het benadrukt dat er eerst en vooral een visie moet worden ontwikkeld, die 

vervolgens kan worden vertaald in principes, doelstellingen en concrete strategieën. Het benadrukt ook 

de nood aan politieke ondersteuning en coördinatie. Deze verschillende inzichten moeten zeker in 

aanmerking worden genomen bij de uitwerking van de bouwblokken voor een e-inclusiebeleid aan het 

einde van Deel II.  

 

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de verschillende bijdragen van de eerste 

inhoudelijke aanvulling per onderdeel van het doctoraat: 

 
Bijdrage inhoudelijke aanvulling 1 – Frameworks voor een digitaal inclusiebeleid 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Conceptuele evolutie: digitale inclusie 

DEEL II – Digitale Inclusie Bouwblokken e-inclusiebeleid:  

Geïntegreerde aanpak van ICT-gerelateerde drempels 

⋅ Infrastructuur: content, alle soorten digitale media, betaalbaarheid, publieke 

toegang 

⋅ Digitale geletterdheid en vaardigheden 

⋅ Begrijpen van de meerwaarde van digitale media 

⋅ Autonoom gebruik van digitale media 

⋅ Ontwikkeling soft skills 

⋅ Ondersteuningsnetwerken op lokaal niveau 

⋅ Informele leeromgevingen 

Digitale media voor sociale inclusie 

⋅ Gericht op kwetsbare groepen 

⋅ Focus op participatie 

Doelgroepgerichte acties in lijn met de dagelijkse noden en behoeften 

Beleid 

⋅ Regulering  

⋅ Bescherming van consumenten 

⋅ Politieke ondersteuning en coördinatie 

⋅ Stimulering van creativiteit en innovativiteit 

⋅ Pilootprojecten 

⋅ Visie, principes, doelstellingen, strategieën 

Doelstelling:  

⋅ Gebruik van digitale media verweven in dagelijkse praktijken 

⋅ Brede sociale doelstellingen: participatie 

⋅ Aanreiken van opportuniteiten en ondersteuning om een bewuste en vrije 

digitale keuze mogelijk te maken 

e-Inclusie in Vlaanderen Niet van toepassing	  
Participatief en actiegericht 

proces 
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De tweede inhoudelijke aanvulling omvat een case study van het e-inclusiebeleid van de Stad Gent, 

ook gekend onder de noemer Digitaal Talent@Gent. Deze case werd in het doctoraat geïntegreerd 

omdat vanuit de informele en formele contacten met de Vlaamse e-inclusieactoren telkens de 

trekkersrol van de Stad Gent werd benadrukt. Steeds opnieuw werd de Stad Gent aangehaald als een 

voorbeeld van stedelijk e-inclusiebeleid. De Stad Gent werd ook meermaals genomineerd voor de e-

awards, een prijs voor het beste e-inclusieproject in Vlaanderen, uitgereikt door LINC vzw. Het e-

inclusiebeleid van de Stad Gent werd volledig geanalyseerd, om er vervolgens lessen uit te kunnen 

trekken voor de uitwerking van een e-inclusiebeleid voor Vlaanderen.   

 

De belangrijkste bijdrage die uit de analyse moet worden overgenomen, is de doorgedreven integratie 

van het digitaal.talent@Gent-programama in de verschillende beleidsdomeinen. Dit laat zien dat er 

werd gestart vanuit een zeer duidelijke visie die achteraf structureel werd geïntegreerd in 

beleidsdomeinen, beleidsdocumenten en concrete programma’s en acties. Het digitaal.talent@Gent 

programma wordt als het enige referentiepunt voor e-inclusie naar voren geschoven in alle 

beleidsdomeinen. Een dergelijke doorgedreven integratie is een van de basisvereisten om een 

duurzaam e-inclusiebeleid uit te werken. De integratie in beleidsdomeinen gaat bovendien gepaard met 

een multi-stakeholdersaanpak die ook structureel ingebed is in het programma. Er is een duidelijke 

identificatie van actoren en van hun concrete rol binnen het e-inclusiebeleid.  

 

Daarnaast moet ook de tweeledige focus van het programma overgenomen worden in de identificatie 

van de bouwblokken. Er is enerzijds een structurele werking bestaande uit langetermijnprojecten en de 

uitbouw van publieke computerruimten. Anderzijds wordt de vinger aan de pols gehouden door 

doorlopend pilootprojecten te lanceren die inspelen op bestaande hiaten in het e-inclusieprogramma. 

De nauwe opvolging en samenwerking met het onderzoek biedt ook een belangrijke meerwaarde. Door 

de eigen werking regelmatig te evalueren wordt en blijft het duidelijk waar verbeteringen of 

veranderingen nodig zijn.  

 

Tot slot heeft de evaluatie van het e-inclusiebeleid van de Stad Gent een belangrijke bijdrage geleverd 

aan het participatieve en actiegerichte proces van het doctoraat. Er werd opnieuw sterk ingezet op de 

terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar andere lokale overheden. Er werden verschillende 

presentaties op Europees niveau gehouden, onder meer op het Knowledge Society Forum van 

Eurocities bij de werkgroep e-inclusie en op het 4th European Congress on e-Inclusion (ECEI). Het 

belangrijkste is echter dat de evaluatie de informele en formele contacten met de andere Vlaamse 

steden heeft versterkt. Deze contacten mondden uit in verdere oefeningen met de Stad Kortrijk om een 

e-inclusiebeleid op maat van de acht profielen van digitale ongelijkheden op lokaal niveau uit te werken. 

De resultaten van een eerste participatieve brainstorm hierover werd geïntegreerd als inhoudelijke 

aanvulling bij het zesde en laatste artikel van het doctoraat.  

 

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de verschillende bijdragen van de tweede 

inhoudelijke aanvulling per onderdeel van het doctoraat: 

 
Bijdrage inhoudelijke aanvulling 2 – e-Inclusieprogramma Digitaal Talent@Gent onderzocht 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Niet van toepassing 

DEEL II – Digitale Inclusie Bouwblokken e-inclusie beleid:  

Conceptueel: In lijn met conceptuele evolutie naar digitale uitsluiting als een 
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complex fenomeen 

Focus 

⋅ Wegwerken materiële en immateriële drempels 

⋅ Toegang 

⋅ Gebruik 

⋅ Vaardigheden 

⋅ Bewustwordingscampagnes 

⋅ Sociale insluiting  

Strategie 

⋅ Structurele werking: openbare computerruimten, langetermijnsprojecten 

⋅ Ondersteuning van partners 

⋅ Innovatie: onderzoek, pilootprojecten 

Beleid 

⋅ Structurele integratie in beleidsdomeinen 

⋅ Structurele integratie in beleidsplannen 

⋅ Structurele samenwerking – multi-stakeholdersaanpak 

⋅ Inspraak in beleid 

⋅ Aansluiting bij Digitale Agenda EU  

e-Inclusie in Vlaanderen Niet van toepassing	  
Participatief en actiegericht 

proces 

Diversiteit in stemmen / kennis  

⋅ Invulling van een e-inclusiebeleid vanuit een stedelijke context 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar werk- en beleidsveld door de resultaten te presenteren 

voor het publiek 

 

De derde en laatste inhoudelijke aanvulling bij het vierde artikel omvat een kwalitatieve evaluatie van 

het RECUP PC-project van de Stad Gent. Dit project werd als pilootproject gelanceerd om te kijken of 

een totaalaanpak voor e-inclusie effectief een meerwaarde oplevert voor gezinnen in armoede. In totaal 

kregen zeventien gezinnen in armoede een computer met internet, een opleiding en technische 

ondersteuning gedurende een jaar. Na afloop van het jaar werden de gezinnen bevraagd over hun 

ervaringen en over welke aspecten verbeterd moesten worden.  

 

De evaluatie van het RECUP PC-project leverde verschillende cruciale inzichten op. Enerzijds werd het 

duidelijk dat een allround aanpak voor e-inclusie met toegang, vorming en ondersteuning bijdraagt tot 

het sociale welzijn en welbevinden van mensen in armoede. Het project nam de onderliggende 

oorzaken van sociale uitsluiting niet weg, maar verbeterde wel het welbevinden en de 

maatschappelijke betrokkenheid van deze gezinnen. Anderzijds leidde het project tot het inzicht dat 

niet alle sociaal uitgesloten mensen ook automatisch digitaal zijn uitgesloten. Ongeveer een derde van 

de deelnemers had enkel een structureel probleem om thuis toegang aan te schaffen. Daarnaast 

hadden deze deelnemers wel de nodige vaardigheden en vertoonden ze reeds een sterk 

gediversifieerd gebruik van digitale media. Een belangrijke consequentie was dat er hierdoor nood was 

aan een gediversifieerd opleidingsaanbod. Het opleidingsaanbod in het RECUP PC-project was nog 

sterk gefocust op de ontwikkeling van basisvaardigheden. Dit bood geen enkele meerwaarde voor de 

groep met een doorgedreven gebruikservaring.  

 

Het causale verband tussen sociale en digitale uitsluiting is dus niet voor iedereen rechtlijnig. Het 

RECUP PC-project heeft hierdoor aanleiding gegeven tot de uitwerking van de acht profielen van 



	   230	  

digitale ongelijkheden en de verdere theoretische verdieping van het causale verband tussen digitale 

en sociale uitsluiting die allebei in Deel I werden gerealiseerd.   

 

Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat de evaluatie van het RECUP PC-project, en de opvolger 

ervan, het Alle Gezinnen Online-project, volledig is ontstaan uit het participatieve en actiegerichte 

karakter van het onderzoek. Uit informele contacten met Sara Van Damme, projectleider van het e-

inclusie programma van de Stad Gent, kwam naar voren dat er een pilootproject werd gestart met een 

totaalaanpak voor e-inclusie. Tegelijk was er nood aan een wetenschappelijke evaluatie van het project. 

Deze evaluatie paste perfect in het doctoraat om een antwoord te kunnen geven op de vraag welke e-

inclusieaanpak er nodig is die verder gaat dan het geven van toegang. Tegelijk zou de evaluatie 

beantwoorden aan een directe nood in het werkveld en mogelijk leiden tot veranderingen in het e-

inclusiebeleid van de Stad Gent.   

 

Het onderstaande schema geeft een overzicht van de bijdrage van de derde inhoudelijke aanvulling per 

onderdeel van het doctoraat: 

 

Bijdrage inhoudelijke aanvulling 3 – (Piloot)project met een all-round aanpak voor e-inclusie 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Conceptuele evolutie: Causale verband tussen sociale en digitale uitsluiting is niet 

voor iedereen rechtlijnig 

DEEL II – Digitale Inclusie Bouwblokken e-inclusie beleid:  

⋅ Gedifferentieerd opleidingsaanbod 

⋅ Gecontextualiseerde risicogroepen 

⋅ Integrale benadering: toegang én opleiding én ondersteuning 

⋅ Langetermijnaanpak 

e-Inclusie in Vlaanderen Niet van toepassing	  
Participatief en actiegericht 

proces 

Kennisdeling: afstemming van noden en acties in functie van de verdere 

ontwikkeling van een e-inclusiebeleid in de Stad Gent 

3.1.5.1 Aanvulling	  1	  –	  Frameworks	  voor	  een	  digitaal	  inclusiebeleid	  

Het vierde artikel benadrukt sterk de nood aan de ontwikkeling van een duurzaam en strategisch kader 

voor e-inclusie in Vlaanderen. Maar het artikel gaat niet in op de focuspunten of onderdelen van 

bestaande frameworks of beleidskaders. In het kader van het MIDIS-project, dat handelt over digitale 

inclusie en beleid in een stedelijke context, werden enkele bestaande e-inclusiekaders bestudeerd.41 

De analyse van deze bestaande frameworks werd inhoudelijk volledig uitgewerkt door de doctoranda 

en wordt integraal, maar zonder verdere omkadering of inleiding, weergegeven in de volgende sectie:42  

 

Het onderzoek van het Departement of Communities and Local Government (2008c) in het 

Verenigd Koninkrijk brengt een framework aan dat is opgebouwd rond vijf algemene 

doelstellingen voor digitale inclusie, met name:   

 

⋅ (1) Toegang voor iedereen 

⋅ (2) Digitale gelijkheid 

⋅ (3) Geletterdheid en digitale competenties 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Achtergrondinformatie	  over	  de	  opzet	  van	  het	  MIDIS-‐project	  werd	  reeds	  beschreven	  in	  sectie	  2.2.4.	   
42 Zie	  bijlage	  nr.	  3	  voor	  een	  volledige	  versie	  van	  de	  onderzoeksrapporten	  van	  het	  MIDIS-‐project.	  	  
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⋅ (4) Technologie voor meer onafhankelijkheid en zelfstandigheid bij ouderen  

⋅ (5) Technologie ter bevordering van inclusie 

 

Een andere optie is het 360° framework voor digitale inclusie dat werd uitgewerkt door Pena-

Lopez (2009). Zij stelt dat beleidsmatig moet worden ingezet op de volgende aspecten: 

 

⋅ Infrastructuur – cf. beschikbaarheid en betaalbaarheid 

⋅ ICT-sector – cf. stimulering van de industrie en scholing van werknemers 

⋅ Digitale geletterdheid – cf. ontwikkeling van vaardigheden 

⋅ Beleid en regulering – cf. stimulering van de ontwikkeling van content en diensten, 

beschikbaarheid en intensiteit van het gebruik 

 

Nog een ander framework gaat uit van vijf C’s van digitale inclusie waarop beleidsmatig moet 

worden ingezet (Bradbrook & Fisher, 2004):  

 

⋅ Connectivity – toegang verschaffen tot ICT 

⋅ Capability – vaardigheden ontwikkelen 

⋅ Content – contentontwikkeling stimuleren 

⋅ Confidence – zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfbewustzijn bewerkstelligen 

⋅ Continuity – volledige convergentie tussen de echte wereld en de digitale wereld als 

vooropstellen als streefdoel, waarbij het gebruik van technologie verweven zit in de 

dagelijkse praktijken 

 

Een meer overkoepelende visie voert negen uitgangspunten aan die van belang zijn bij de 

implementatie van digitale inclusie (Bianchi et al., 2006): 

 

⋅ (1) de nodige politieke ondersteuning en coördinatie voorzien; 

⋅ (2) initiatieven door de middenveldorganisaties en/of de private sector promoten; 

⋅ (3) de verschillende ICT-gerelateerde drempels op een geïntegreerde manier simultaan 

tegengaan, en dit op het niveau van toegang, betaalbaarheid, vaardigheden,… 

⋅ (4) specifieke acties ontwikkelen gericht op kwetsbare groepen 

⋅ (5) een doelgroepgerichte aanpak uitwerken, waarbij e-inclusie-initiatieven gerelateerd 

worden aan de concrete dagelijkse noden en behoeften van de vooropgestelde doelgroepen; 

⋅ (6) creativiteit en innovativiteit stimuleren op het vlak van de middenveldorganisaties; 

⋅ (7) piloot-projecten opstarten, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met een 

mogelijke schaalvergroting en algemene implementatie achteraf; 

⋅ (8) openstaan voor ICT in zijn geheel, dwz. niet louter focussen op de meest voor de 

handliggende ICT zoals computer en het internet; 

⋅ (9) diensten en acties samenbrengen vanuit het individu als centrale entiteit en niet 

volgens bevoegdheidsdomein. 

 

Volgens Teles & Joia (2011) moet een digitaal inclusie beleid voornamelijk focussen op de 

realisatie van de drie volgende bouwstenen: (1) een makkelijk toegankelijke infrastructuur, (2) de 

beschikbaarheid van lokaal geproduceerde en lokaal relevante content, en (3) de ontwikkeling van 

vaardigheden en een autonoom gebruik van digitale media. In de VS wordt uitgegaan van een 
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meer uitgebreid framework dat vier hoofdcomponenten omvat maar concreet wordt uitgewerkt 

volgens vijf basisprincipes en zes doelgerichte principes (IMLS et al., 2011). De vier 

hoofdcomponenten zijn: (1) een visie voor de toekomst, (2) principes die digitale inclusie definiëren, 

(3) doelstellingen om digitale inclusie te realiseren, en (4) strategieën om deze doelen te bereiken. 

Dit framework is opgebouwd rond vier assumpties. In de eerste plaats wordt ervan uitgegaan dat 

digitale technologieën het economische en sociale welzijn van individuen bevordert. Daarnaast 

wordt verondersteld dat de digitale insluiting van mensen een waardevol beleidsdoel is waarvoor 

de nodige financiële middelen moeten worden vrijgemaakt. Ook wordt een cruciale rol 

toegeschreven aan de middenveldorganisaties en andere lokale stakeholders. Er wordt gesteld dat 

het creëren en realiseren van een e-inclusieve gemeenschap enkel kan als alle betrokken 

stakeholders betrokken worden bij de uitwerking van acties (IMLS et al., 2011). De vijf 

basisprincipes van het framework die digitale inclusie definiëren zijn:  

 

⋅ (1) beschikbaarheid en betaalbaarheid – cf. betaalbare toegang tot ICT; 

⋅ (2) publieke toegang – cf. toegang tot ICT voor iedereen; 

⋅ (3) toegang tot ICT voor mensen met een beperking; 

⋅ (4) adoptie van ICT en digitale geletterdheid – cf. de werking en de meerwaarde van ICT 

begrijpen, evenals de manier waarop ze kunnen worden gebruikt voor economische, 

sociale, educatieve of andere doeleinden; 

⋅ (5) training en bescherming van de consumenten. 

 

De zes doelgerichte principes die aansluitend werden geformuleerd zijn:  

 

⋅ (1) onderwijs 

⋅ (2) ontwikkeling van economie en arbeidskrachten 

⋅ (3) actief burgerschap 

⋅ (4) publieke veiligheid en nooddiensten 

⋅ (5) gezondheidszorg 

⋅ (6) levenskwaliteit 

 

Er wordt gesteld dat deze elf principes de basis vormen voor de ontwikkeling van digitaal 

inclusieve gemeenschappen en het mogelijk maken te bepalen op welke aspecten er beleidsmatig 

moet worden ingezet. Maar, de opgegeven volgorde van deze elf principes staat los van een 

eventuele prioritisering. Integendeel, een effectieve prioritisering van de elf principes moet worden 

bepaald op basis van de noden en behoeften die zich voordoen in specifieke gemeenschappen of bij 

bepaalde bevolkingsgroepen (IMLS et al., 2011). Er bestaat immers geen uniforme aanpak voor 

het digitaal insluiten van individuen (Communities and Local Government, 2008b). Digitale 

inclusie vereist dat een aantal vaak persoonsgebonden moeilijkheden (cf. motivationeel, 

zelfvertrouwen, leerdempels…) worden geneutraliseerd. Mensen hebben verschillende noden en 

vertonen een grote diversiteit in hun gebruik van en hun interesse voor digitale media. Bij de 

uitwerking van digitale inclusie programma’s moet rekening gehouden worden met deze 

diversiteit. Er is met andere woorden een aanpak nodig die individuen en hun noden centraal 

stelt: 
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“It is important to note that neither the needs of the different disadvantaged groups, 

nor the respective benefits for each group, are necessarily the same. What is crucial, 

and most successful, is that programmes focus on the individual needs of 

participants; the actual applications and their benefits rather than the ICT.” 

(Department of Communities and Local Government, 2008b, p. 38) 

 

Er zijn helaas weinig conceptuele of theoretische modellen voor digitale inclusie voorhanden. Wel 

wijzen heel wat studies op bepaalde focus- en aandachtspunten die in aanmerking moeten worden 

genomen bij de uitwerking van een e-inclusiebeleid. Gilbert (2010) wijst erop dat het belangrijk is 

om de ontwikkeling van digitale hulpbronnen op lokaal niveau te stimuleren, en dit zeker in 

kansarme regio’s. Dit kan worden gerealiseerd door te investeren in publieke computerruimten, 

door computers te doneren aan lokale organisaties, en allerlei opleidingsinitiatieven te 

organiseren. Er moet ook worden ingezet op de verhoging van het culturele en sociale kapitaal. 

Hiermee wordt bedoeld dat de ontwikkeling van vaardigheden en competenties moet worden 

gestimuleerd en dat sociale ondersteuningsnetwerken op lokaal niveau moeten worden ontwikkeld 

(Sinclair & Bramley, 2010). Warren (2007) verwijst daarom naar communal capacity building als 

uitgangspunt voor digitale inclusie. Dit betekent dat een aanpak voor e-inclusie moet inzetten op 

de vergroting van het sociale kapitaal op lokaal niveau. Om dit te bereiken zijn nationale en lokale 

bewustwordingscampagnes nodig, gericht op de opbouw van een team van e-inclusievrijwilligers:  

 

“There needs to be a national promotion and local campaigning to build 

up a cohort of digital inclusion volunteers; this will include opportunities 

to encourage children to engage in ‘reverse mentoring’ of their parents and 

grandparents.” (Communities and Local Government, 2008a, p. 28) 

 

Of met andere woorden, nationale en lokale overheden moeten een programma opstarten dat 

focust op de motivatie van burgers om hun digitale kennis vrijwillig te delen met anderen. Een 

dergelijke aanpak wordt momenteel toegepast in het Digital Champions project in UK. 43 

Verschillende studies benadrukken ook dat e-inclusie-initiatieven moeten focussen op opleidingen 

en trainingen, en dit op zeer diverse manieren (Bianchi et al., 2006; Gilbert, 2010; Hargittai & 

Hinnant, 2008). Opleidingen moeten onder meer het zelfvertrouwen vergroten en kennis over de 

meerwaarde van het internet uitbreiden: 

 

“Because we find that self-reported skill is an important predictor of whether people 

use the medium for capital-enhancing activities, a focus on training that augments 

people’s self-confidence and knowledge about the Internet must be a component of 

initiatives that strive to encourage the diffusion of the medium’s use across different 

population segments.” (Hargittai & Hinnant, 2008, p. 618) 

 

Hierbij zijn zowel formele als informele opleidingsinitiatieven belangrijk. Dit betekent dat 

initiatieven moeten focussen op de volgende aspecten (Bianchi et al., 2006): 

 

⋅ (1) het gebruik van ICT om te leren in het traditionele onderwijs;  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 Voor	  meer	  informatie	  over	  dit	  initiatief,	  zie	  http://www.digitalchampion.co.uk/	  
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⋅ (2) het gebruik van ICT om te leren op de werkplaats;  

⋅ (3) het gebruik van ICT om te leren of om werk te vinden;  

⋅ (4) het gebruik van ICT om te leren in een daglijkse context.  

 

Met dit laatste wordt verwezen naar de ontwikkeling van digitale vaardigheden en bijhorende 

competenties in informele leersituaties. Ook Gilbert (2010) verwijst naar het aanbieden van zeer 

diverse opleidingsmogelijkheden en wijst erop dat de inhoud van deze opleidingsprogramma’s in 

samenspraak met de potentiële lerenden moet worden uitgewerkt. Aansluitend moet de nadruk 

liggen op de ontwikkeling van ICT-enables learning spaces, namelijk leeromgevingen waarbij 

digitale media ingebed zijn in de pedagogische aanpak (Bianchi et al., 2006). Hierbij moet ook 

worden ingezet op de doorstroming naar vervolgopleidingen: 

 

“Projects should help users plan their next steps after completing the training. 

Providing long-term access and support increases participants’ confidence, is likely 

to assist them in increasing the range of their Internet activities, and often has a 

positive impact on their learning progress.” (Boeltzig & Pilling, 2007, p. 15) 

 

Tot slot wordt gesteld dat de doelstellingen van digitale inclusie breder moeten zijn en moeten 

focussen op processen van herintegratie. Menselijke interactie is cruciaal om dit te realiseren. 

Dankzij een eerder humane tussenkomst kunnen kwetsbare en uitgesloten individuen opnieuw 

worden gemotiveerd en kunnen bepaalde persoonsgebonden drempels zoals een gebrek aan 

zelfvertrouwen of een gebrek aan participatie makkelijker worden overwonnen (Haché & Cullen, 

2010). Een e-inclusiebeleid moet daarom een top-down en een bottom-up aanpak bevatten: “Grass 

roots engagement as well as leadership from Government and major corporations will be key to the 

successful delivery of digital inclusion at all levels” (Heeley & Damodaran, 2009, p.3). Top-down 

moet de focus liggen op een duurzame aanpak voor digitale inclusie. De erkenning en 

ondersteuning van bottom-up initiatieven maakt daar inherent deel van uit. Een laatste 

opmerking is dat een bottom-up aanpak voor digitale inclusie niet overmatig mag worden 

gestuurd en gereguleerd vanuit een top-down beleid. Er moet voldoende ruimte zijn voor 

innovatieve en creatieve aanpakken:  

 

“It should not be prescriptive about implementation and instead encourage regional 

and local solutions; local delivery is seen as critical for the successful engagement of 

excluded communities. The strategy needs to support innovation and risk taking, 

but not seek to regulate it.” (Communities and Local Government, 2008a, p. 27) 

 

Want sociale innovatie wordt in grote mate gedragen en gerealiseerd door de 

middenveldorganisaties die niet worden gedreven door winstoogmerk en die oplossingen 

uitwerken die beantwoorden aan bestaande en nieuwe noden en behoeften van kwetsbare 

doelgroepen (Haché & Centeno, 2011). In plaats van louter te focussen op digitale inclusie, kan 

daarom ook worden uitgegaan van frameworks die inzetten op bredere sociale doelstellingen 

(Selwyn, 2003). De verschillende dimensies van participatie kunnen bijvoorbeeld worden 

beschouwd als parameters voor inclusie en bijgevolg ook als de basisdoelen van een e-

inclusiebeleid: 
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⋅ Production activity – cf. participatie in activiteiten met een economische of sociale 

meerwaarde zoals arbeid, opleiding of de zorg voor het gezin; 

⋅ Political activity – cf. participatie in collectieve acties om de sociale en fysieke omgeving 

te verbeteren of te beschermen; 

⋅ Social activity – cf. participatie in betekenisvolle interacties met familie of vrienden, maar 

ook een zekere mate van identificatie met een bepaalde culturele groep of gemeenschap; 

⋅ Consumption activity – cf. in de mogelijkheid zijn om minstens die diensten en goederen 

aan te schaffen die als normaal worden beschouwd binnen de maatschappij; 

⋅ Savings activity – cf. in de mogelijkheid zijn om geld te sparen, maar bijvoorbeeld ook in 

staat zijn om een eigen huis aan te kopen.  

 

De rol van digitale media of de uitwerking van een e-inclusiebeleid moet hierbij gezien worden als 

een manier om de bovenstaande doelstellingen te realiseren (Selwyn, 2003). Het einddoel is om 

een brede maatschappelijke participatie voor iedereen te bewerkstelligen. Het 

doctoraatsonderzoek onderschrijft een gelijkaardige visie en vult digitale inclusie in als het geheel 

aan oplossingen en strategieën die worden gehanteerd om de achterliggende mechanismen van 

sociale en digitale uitsluiting weg te werken zodat individuen ten volle kunnen participeren in de 

maatschappij. De focus ligt hierbij op het wegwerken van directe ICT-gerelateerde drempels zoals 

toegang, motivatie of digitale vaardigheden, en op het aanreiken van de nodige opportuniteiten en 

ondersteuning die een bewuste en vrije digitale keuze mogelijk maken. Bovenstaande analyse 

maakt echter duidelijk dat er nog verder moet worden nagedacht over de manier waarop een e-

inclusiebeleid concreet moet worden ingevuld en welke doelen hierbij vanuit de invalshoek van 

beleid prioritair moeten zijn.  

3.1.5.2 Aanvulling	  2	  –	  e-‐Inclusie	  programma	  Digitaal	  Talent@Gent	  onderzocht	  

	  
De Stad Gent wordt al verschillende jaren aangeduid als een koploper inzake e-inclusie in Vlaanderen. 

In hun e-inclusiebeleid wordt uitgegaan van een sterk toekomstgerichte visie op de wisselwerking 

tussen stad, digitale media en e-inclusie. Binnen dit kader werd in 2011 ook de MIDIS-projectoproep 

uitgeschreven met als doel om de sterktes en zwaktes van het e-inclusiebeleid van de Stad Gent te 

identificeren en om verbeteringen te formuleren. De evaluatie van het Gentse e-inclusiebeleid werd 

volledig uitgevoerd door de doctoranda. De onderstaande sectie geeft de belangrijkste bevindingen uit 

het MIDIS-rapport weer. Deze bevindingen werden integraal overgenomen uit het MIDIS-rapport, maar 

werden op verschillende plaatsen ingekort. De volledige evaluatie is beschikbaar als bijlage bij het 

doctoraat. De evaluatie werd gerealiseerd op basis van de volgende beleidsdocumenten en diverse 

informatiebronnen met betrekking tot het Digitaal.Talent@Gent-programma: 

 

⋅ Website van de Stad Gent – www.gent.be  

⋅ Programmafiche digitaal.talent@Gent, 2011-2012. 

⋅ Notulen openbare zitting OCMW Gent, 9 juni 2011. 

⋅ Notulen openbare zitting OCMW Gent, 7 juli 2011. 

⋅ Prioriteitenoverzicht digitaal.talent@Gent, 2011-2012 (cf. intern document). 

⋅ Jaaractieplannen digitaal.talent@Gent, 2009, 2010, 2011-2012 (cf. intern document). 

⋅ Verslag Visiedag digitaal.talent@Gent, 2010. 
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⋅ De Stad Gent creëert Digitaal Talent, een overzicht van de participatie van het 

digitaal.talent@Gent programma in de digitale week, 2009. 

⋅ Informatiefolder Playing for Success, 2010. 

⋅ Informatiefiche en –folder Gentse Digitale Kermis, 2011, 2012. 

⋅ Jaarverslagen Digipolis, 2007, 2008, 2009, 2010. 

⋅ Strategic Program Digitaal.Talent@Gent, presentatie ePractice, oktober 2010. 

⋅ Beleidsnota Communicatie en Inspraak, 2007-2012. 

⋅ Beleidsnota Personeelsbeleid, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging, 2007-2012. 

⋅ Gents Onderwijsplan in het kader van het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau, 2008-

2013. 

⋅ Anders kan ook samen. Het Gents beleidsplan Etnisch-Culturele Diversiteit, 2009-2011. 

⋅ Gent gaat voluit voor gelijke kansen. Beleidsnota Diversiteit, 2008-2013. 

⋅ Thuis in je buurt! 36 acties voor meer burensolidariteit in de volkswijken van Gent, Beleidsnota 

Buurtwerk, 2008-2013. 

⋅ De bijdrage van de bibliotheek in de realisatie van de strategische doelstellingen van het 

Departement Cultuur en het cultuurbeleidsplan. Beleidsbrief Stedelijke Openbare Bibliotheek 

Gent, 2008-2013. 

⋅ Duurzaam activeren & wonen. Beleidsnota OCMW Gent, 2007-2012. 

⋅ Beleidsnota Burgerzaken, 2008-2012. 

⋅ De Scheppende Stad. Gent, Startnota Vlaams Stedenfonds, 2008-2013. 

⋅ Geïntegreerde planning in een grootstad, Gent 2020. Presentatie, 28 september 2011. 

⋅ Strategische nota van het meerjarenplan, 2007-2012. 

 

---------------------------------- 

 

Digitaal.talent@Gent is een strategisch beleidsprogramma van de Stad Gent, het OCMW Gent en 

Digipolis “dat zich inzet om digitale inclusie te bevorderen bij elke Gentenaar en zo de fameuze 

‘digitale kloof’ probeert te dichten.44 Historisch vindt het digitaal.talent@Gent-programma zijn 

oorsprong in het Federaal Grootstedenbeleid dat heeft geleid tot de opstart van een mobiele pc-

klas in 2005 en de aanwerving van een programmaregisseur voor digitaal.talent@Gent in 2006. 

Initieel was het programma gekend onder de naam ‘Strijd tegen de digitale kloof’ maar in 2009 

werd de naam van het programma definitief veranderd in digitaal.talent@Gent. Sinds de opstart 

van het programma is er sprake van een strategische visie met een doorgedreven focus op 

kwaliteit en duurzaamheid. Het jaarverslag van Digipolis (2007) bevat al de vier pijlers die tot 

vandaag de basis van het digitaal.talent@Gent programma vormen en waarrond de strategische 

en operationele doelstellingen van het digitaal.talent@Gent-programma zijn opgebouwd. Hierdoor 

is het digitaal.talent@Gent-programma rechtstreeks afgestemd op vier van de vijf 

hoofdstrategische doelstellingen van het strategische meerjarenplan Gent 2020, ook wel Gent, 

Scheppende Stad genoemd.45 De vijfde pijler heeft betrekking op ecologische en ruimtelijke 

planning. Dit meerjarenplan is een doorgedreven en uiterst integraal strategisch plan voor de 

ontwikkeling van de Stad Gent. Het omvat duidelijke doelstellingen, activiteiten en acties die 

vervat zitten in hoofdstrategische doelstellingen, strategische programma’s, beleidsnota’s, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Bron:	  www.gent.be/digitaleweek  
45 Voor	  meer	  informatie	  hierover,	  zie	  http://www.gentscheppendestad.be	   
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strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt 

tussen projecten en programma’s. Een project is van bepaalde duur, heeft een duidelijk doel, 

finaliteit en plan van aanpak. Een programma is gebaseerd op een visie op lange termijn waarbij 

verschillende beleidsdomeinen en departementen samenwerken. Digitaal.talent@Gent is één van 

de 19 programma’s die kaderen in het meerjarenplan Gent2020. De focus van het programma ligt 

op het aanbieden van toegang, de ondersteuning van het gebruik van nieuwe technologieën en de 

ontwikkeling van digitale vaardigheden onder de Gentse burgers: 

 

⋅ Pijler 1 – Kennis, innovatie en creativiteit  

De voornaamste doelstelling is dat tegen 2020 alle Gentenaars voldoende ICT-

competenties hebben om gebruik te maken van de courante ICT-mogelijkheden. De 

vooropgestelde operationele doelstellingen zijn het gebruiken en uittesten van nieuwe 

ICT, het voorzien van vormingen, infosessies en lesmateriaal, en de ondersteuning van 

projecten rond kennis, innovatie en creativiteit.	  
⋅ Pijler 2 – Sociale duurzaamheid 

De voornaamste doelstelling is dat tegen 2020 alle Gentenaars die moeilijkheden 

ondervinden met ICT, in staat moeten zijn om gebruik te maken van het laagdrempelige 

ICT-aanbod. De vooropgestelde operationele doelstellingen zijn de realisatie van 

kwaliteitsvolle openbare computerruimtes, de installatie van een technische helpdesk, de 

organisatie van en deelname aan de Digitale Week en de Gentse Digitale Kermis, de 

afwerking van het pilootproject Recup PC en de ondersteuning van projecten rond sociale 

duurzaamheid.	  
⋅ Pijler 3 – Economische duurzaamheid 

Hierbij wordt uitgegaan van om een ICT-opleiding aan te bieden aan alle werkzoekenden. 

De operationele doelstellingen focussen op de ondersteuning van projecten die inzetten op 

economische duurzaamheid en de herintegratie in de arbeidsmarkt van inactieven.	  
⋅ Pijler 4 – Communicatie en inspraak 

Inhoudelijk gaat deze pijler uit van de vergroting van het aanbod aan digitale content en 

communicatiemogelijkheden tussen burgers en beleid. Als operationele doelstelling wordt 

de ondersteuning van projecten rond communicatie en inspraak naar voren gebracht. 

 

De inhoudelijke verkenning van de verschillende beleidsnota’s van de Stad Gent en de 

vooropgestelde doelen van het digitaal.talent@Gent-programma voor 2012 wijst erop dat het 

digitaal.talent@Gent-programma sterk verweven zit in bestaande beleidsnota’s en programma’s, 

en actief gekoppeld wordt aan verschillende beleidsdomeinen, zoals duurzaamheid, diversiteit en 

gelijke kansen, administratieve vereenvoudiging of inspraak en participatie. Dit uit zich onder 

meer in de uitgebreide lijst van interne en externe partners met wie in het kader van het 

digitaal.talent@Gent-programma structureel wordt samengewerkt: 

 

  Beleidssamenwerking mbt. e-inclusie in Stad Gent (in 2012) 

 

Kabinetten Departementen Externe Partners 

Burgemeester Stafdiensten 
Leerpunt Centrum 
Basiseducatie 

Personeel, Informatica en 
Administratieve 

Personeel & Organisatie 
 

Wonderwijs 
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Vereenvoudiging 
Onderwijs & Opvoeding Onderwijs & Opvoeding POD Maatschappelijke Integratie 
Milieu & Sociale Zaken Cultuur Eurocities 
OCMW-voorzitter Bevolking & Welzijn OCMW Gent 

Innovatie & Werk Werk & Economie 
Vlaams Steunpunt Nieuwe 
Geletterdheid 

Burgerszaken 
Ruimtelijke planning, 
Mobiliteit 
& Openbare Domein 

iMinds MICT 

Bron: Programmafiche digitaal.talent@Gent, 2011-
2012, p.21 

ABC Centrum Antwerpen 

  Vlaamse Dienst voor 
Arbeidsbemiddeling (VDAB) 

  Ateljee vzw 
  Bibliotheek 

 

 

Het digitaal.talent@Gent programma omvat ook een structurele samenwerking tussen de Stad 

Gent, het OCMW Gent en Digipolis. Digipolis is opgericht in 2003 om de samenwerking tussen de 

Stad Antwerpen, de Stad Gent en de OCMW’s van beide steden op het vlak van informatica en 

telematica te verbeteren. De organisatie staat in voor de ontwikkeling en het onderhoud van 

informatica- en telematicatoepassingen en voor het beheer van de IT-infrastructuur in beide 

steden. Specifiek voor de Stad Gent, ondersteunt en coördineert Digipolis het 

digitaal.talent@Gent-programma. 46  Digipolis is een opdrachthoudend intergemeentelijk 

samenwerkingsverband. Dit betekent dat Digipolis een zekere beslissingsautonomie heeft wat een 

flexibele werking mogelijk maakt die afgestemd is op de snelheid waarmee nieuwe technologieën 

zich ontwikkelen en bijhorende problemen zich manifesteren.  

 

Een bijkomende strategische stap die de focus op duurzaamheid van het digitaal.talent@Gent-

programma bevestigt, is de oprichting van een denktank digitaal.talent in 2009. In deze denktank 

zijn de voornaamste partners en actoren vertegenwoordigd, zoals de Stad Gent, het OCMW Gent 

en Fedict. De voornaamste doelstelling van de denktank is kennisdeling en een betere onderlinge 

afstemming van initiatieven en acties. In de tweede plaats wordt de langetermijnvisie van het 

programma duidelijk uit de voortrekkersrol van de Stad Gent en Digipolis binnen het Knowledge 

Society Forum van het Eurocities netwerk. Het digitaal.talent@Gent-programma zit, dankzij de 

trekkersrol van Stad Gent, ingebed in het Eurocities network.47 Dit is een samenwerkingsnetwerk 

van 140 steden uit circa 30 Europese landen. Sinds 2009 heeft de Stad Gent in dit network de 

leiding over een specifieke werkgroep rond e-inclusie. 

 

Inhoudelijk is het digitaal.talent@Gent programma in de loop van de jaren duidelijk geëvolueerd 

in lijn met de vernieuwende inzichten rond digitale uitsluiting in het onderzoek. Terwijl in 

documenten van 2007 enkel wordt verwezen naar de notie digitale kloof, wordt in recente 

informatiebrochures en visieteksten duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de concepten 

digitale kloof en digitale inclusie. Hierbij wordt het laatste vooropgesteld als een manier om 

sociale uitsluiting tegen te gaan: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Voor	  meer	  achtergrondinformatie	  over	  de	  werking	  van	  Digipolis,	  zie www.digipolis.be  
47 Voor	  meer	  achtergrondinformatie,	  zie	  http://www.eurocities.eu/ 
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“Het programma Digitaal.Talent@Gent zorgt voor gelijke kansen op informatie, 

communicatie en inspraak voor alle Gentenaars en verbeterde mogelijkheden in het 

onderwijs, werk en vrije tijd door het gebruik van ICT. Digitaal.Talent@Gent streeft 

naar digitale inclusie. Het programma beoogt het beperken en wegwerken van 

sociale uitsluiting die ontstaat ten gevolge van de introductie van ICT in de 

samenleving.” (Programmafiche digitaal.talent@Gent, 2011-2012, p. 17) 

 

Visieteksten van het digitaal.talent@Gent programma wijzen erop dat er oog is voor de 

complexiteit van digitale uitsluiting:   

 

“De digitale kloof is geen tweedeling, maar een complexe samenhang van 

verschillende kloven die worden veroorzaakt door ongelijkheden op het niveau van 

toegang, gebruik, motivatie en/of vaardigheden.” (Programmafiche 

digitaal.talent@Gent, 2011-2012, p. 11) 

 

Het programma zet in op het wegwerken van materiële en immateriële drempels en omvat een 

groot aantal acties gericht op de uitbreiding en verbetering van ICT-toegang, ICT-gebruik en 

digitale vaardigheden. Een eerste actieterrein van het digitaal.talent@Gent-programma betreft de 

realisatie van een ruim aanbod aan openbare computerruimten, ook wel Digitale Talent Punten 

(DTP) genoemd. Binnen het digitaal.talent@Gent-programma wordt een DTP gezien als een 

ruimte die voor elke Gentenaar gratis toegang geeft tot het internet en waar mensen beter kunnen 

leren omgaan met nieuwe technologieën. De stad Gent streeft naar een totaal van 100 DTP’n in 

2012 in de regio Gent. Het digitaal.talent@Gent-programma focust aansluitend op de verbetering 

van de gemiddelde kwaliteit van DTP’n door een kwaliteitslabel te ontwikkelen. Organisaties met 

een DTP kunnen rekenen op (1) technische ondersteuning in de vorm van een helpdesk; (2) 

ondersteuning bij communicatie- en promotiestrategieën; en (3) inhoudelijke ondersteuning voor 

de begeleiders in de vorm van train-de-trainer opleidingen, ontdekkingsboeken en een gids met 

animatiemogelijkheden.  

 

Een lacune in de huidige aanpak van het digitaal.talent@Gent-programma is het gebrek aan 

overzicht van de inhoudelijke aspecten van vormings- en opleidingsinitiatieven. Bijvoorbeeld, voor 

2012 stelt het digitaal.talent@Gent-programma minstens twee vormingsmomenten voorop die 

gericht zijn op verschillende doelgroepen. Het feit dat er vormingen en opleidingen worden 

gegeven, staat ook duidelijk vermeld in visieteksten of op de website van Stad Gent. De 

inhoudelijk focus wordt echter slechts vaag beschreven in termen van ontdekkingscursussen of 

laagdrempelige initiatiecursussen. Terwijl het aanbod aan DTP’n gedetailleerd wordt weergegeven, 

gebeurt dit niet voor de opleidings- en vormingsinitiatieven. Wel legt Digitaal.talent@Gent sterk 

de nadruk op de verbetering en verdere ontwikkeling van hun aanpak. Zo maakt de inventarisatie 

van bestaande initiatieven sinds het begin deel uit van het digitaal.talent@Gent-programma en 

worden hier telkens de nodige lessen uit getrokken.  

 

Het digitaal.talent@Gent-programma organiseert nog een aanzienlijk aantal bijkomende acties. 

De inhoudelijke focus van deze acties is zeer divers en omvat onder meer de uitbreiding van 

toegang, de ondersteuning van initiatieven gericht op vorming of sociale inclusie; en de  

facilitering van inspraak in het beleid. Enkele voorbeeldprojecten zijn: de digitale uitleendienst 
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(digitaal material uitlenen voor vormingen), Digikriebels (intergenerationeel project), het No 

Credit, Game Over!-project (digitaal stadsspel). Daarnaast zijn er ook acties die focussen op 

grotere inspraak van burgers. Enkele voorbeelden zijn: het mijn digitaal idee voor Gent-project 

(mogelijke ICT-toepassingen om de Stad Gent te verbeteren) en het project De Webstraat 

(aanmaken van een buurtweblog). In het kader van het digitaal.talent@Gent-programma worden 

ook pilootprojecten gelanceerd waarbij innovatieve aanpakken worden uitgetest. Een voorbeeld 

daarvan is het RECUP PC-project. Het project is voornamelijk bedoeld om na te gaan of een 

totaalaanpak voor digitale inclusie (cf. toegang én vorming én ondersteuning) bij zeer kwetsbare 

gezinnen effectief leidt tot de digitale en sociale inclusie van deze gezinnen. Stad Gent zet met het 

digitaal.talent@Gent-programma ook zeer sterk in op bewustwordingscampagnes. De voornaamste 

doelstelling is om mensen te laten kennismaken met nieuwe media en met het aanbod dat binnen 

het programma werd ontwikkeld. Mede daarom werkt het digitaal.talent@Gent-programma al 

sinds de opstart in 2006 mee aan de digitale week. In het kader van de digitale week vond in 2008 

en 2009 ook een Digitale Doe Beurs plaats. Het digitaal.talent@Gent programma organiseert 

eveneens de Digitale Kermis, die bedoeld is om de Gentse burgers in hun eigen omgeving te laten 

kennismaken met nieuwe media. De Digitale Kermis is gericht op een interactieve en positieve 

belevenis voor de bezoekers die kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten zoals PixelArt 

uitproberen, een schat vinden door QR-codes te scannen, een digitaal rijbewijs behalen of digitale 

muziek op de piano spelen via het digitale schoolbord.  

 

De analyse in het MIDIS-rapport maakt duidelijk dat het digitaal.talent@Gent-programma een 

sterke inhoudelijke en strategische aanpak voor digitale inclusie omvat waarbij duurzaamheid en 

samenwerking centraal staan. Er wordt uitgegaan van een multi-stakeholdersaanpak die 

beleidsdomeinen en -bevoegdheden overstijgt. Inhoudelijk focust het programma bovendien op 

digitale én sociale uit- en insluiting. Het gaat voorbij aan het louter wegwerken van ICT-

gerelateerde drempels en zet in op bredere inclusie doelstellingen. Het programma tracht 

verschillende drempels simultaan te verlagen en houdt hierbij rekening met de complexiteit van 

digitale en sociale uitsluiting. Het zet onder meer in op (1) de verbetering van toegang door een 

structureel aanbod van kwalitatieve openbare computerruimten; (2) de stimulering van de 

instrinsieke motivatie om digitale media te gebruiken door lokale bewustwordingscampagnes en 

een vraaggestuurde pedagogische aanpak in vormingsinitatieven; en (3) de ontwikkeling van 

digitale vaardigheden door verschillende opleidings- en vormingsinitiatieven te ondersteunen. Een 

belangrijke meerwaarde van het digitaal.talent@Gent-programma is de verscheidenheid en 

innovativiteit in aanpak en focus. Het programma zet in op structurele én op projectgebonden 

initiatieven. Dankzij de expertisefunctie die inherent deel uitmaakt van het programma, blijft het 

bovendien steeds in lijn met de recentste ontwikkelingen op het niveau van onderzoek en best-

practices.   

3.1.5.3 Aanvulling	  3	  –	  (Piloot)project	  met	  een	  all-‐round	  aanpak	  voor	  e-‐inclusie	  

	  
Het Recup PC-pilootproject werd opgestart in 2011 vanuit de hypothese dat de digitale insluiting van 

kwetsbare groepen om een aanpak vraagt waarbij verschillende drempels – toegang, motivatie, 

vaardigheden, ondersteuning – op simultaan worden aangepakt. Zeventien gezinnen in armoede 

kregen gedurende 12 maanden gratis het volgende pakket aangeboden:  
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⋅ den gerecycleerde computer (een goedgekeurde occasiecomputer van Stad Gent)  

⋅ den internetverbinding thuis voor 12 maanden (Telenet Basicnet)  

⋅ software (via Microsoft refurbishing programma) 

⋅ thuislevering en -installatie van de computer en het internet met 1 uur uitleg 

⋅ opleiding ‘computer en internet’, inclusief ontdekkingsboeken 

⋅ technische ondersteuning bij hardware en software problemen 

⋅ inhoudelijke ondersteuning in een Digitaal Talent Punt en info over opleidingen 

⋅ herhaaldelijke telefonische bevraging over het gebruik van digitale media  

 

Het pilootproject kadert volledig in Digitaal.Talent@Gent, het e-inclusieprogramma van de Stad Gent 

en het OCMW Gent dat wordt geleid en uitgevoerd door Digipolis. Het werd ontwikkeld en gerealiseerd 

door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het OCMW Gent, Oikonde vzw, Telenet 

Foundation en Digipolis. Het pilootproject werd bewust opgevat als een samenwerkingsproject van 

verschillende partners waarbij iedere partner een specifieke rol opnam. Digipolis stond in voor de 

algemene projectleiding en zorgde voor de gerecycleerde computers. Oikonde vzw was 

verantwoordelijk voor de installatie van de computer en de vormingstrajecten. Het OCMW Gent zorgde 

voor de rekrutering van de zeventien gezinnen. Telenet Foundation verschafte gratis internettoegang 

aan de deelnemende gezinnen. 

 

In het kader van het doctoraatstraject werd het pilootproject kritisch geëvalueerd om na te gaan of een 

totaalaanpak voor digitale inclusie (cf. toegang én vorming én ondersteuning) bij kwetsbare gezinnen 

effectief leidt tot de digitale en sociale (her)insluiting van deze gezinnen. De evaluatie focuste in eerste 

instantie op de verschillende onderdelen van het project: Was het materiaal voldoende? Sloten de 

opleidingen aan bij de noden en verwachtingen? Voldeed de technische ondersteuning? In tweede 

instantie lag de nadruk op een kritische analyse van het mediagebruik van de gezinnen op basis van 

de resultaten van de telefonische opvolging in de loop van het project. De evaluatie werd volledig 

uitgevoerd door de doctoranda. 48 Daarbij werden verschillende methoden gebruikt. Er werd een 

participatieve benadering gehanteerd waarbij aan de deelnemende gezinnen werd gevraagd naar de 

pijn- en verbeterpunten vanuit hun ervaringen. Hierbij werd geopteerd voor het gebruik van 

focusgroepen als onderzoeksmethode. Om een goed verloop van de focusgroepen te verzekeren, 

werd een semigestructureerde topiclijst opgesteld die focust op de goede en de slechte ervaringen van 

de deelnemers met de verschillende onderdelen van het project, namelijk (1) het materiaal; (2) de 

technische ondersteuning; en (3) de opleiding.49 Daarnaast werd tijdens de focusgroepen ingegaan op 

de betekenis van computer en internet in de dagelijkse praktijken van de deelnemers, en meer bepaald 

op de veranderingen die zich in deze dagelijkse routines en praktijken voltrokken door het gebruik van 

de computer en het internet. In totaal werden twee focusgroepen georganiseerd van telkens anderhalf 

uur met respectievelijk zes en zeven deelnemers. De resultaten van de focusgroepen werden 

vervolgens via kwalitatieve analysemethoden gelabeld, geordend en geanalyseerd. Daarnaast werd de 

evaluatie ook gebaseerd op de kwantitatieve gegevens van de maandelijkse telefonische opvolging 

van de deelnemers. Bij deze opvolging werden deelnemers in detail bevraagd over hun mediagebruik, 

zoals onder meer de gebruikte toepassingen en de frequentie van het gebruik. Op basis van deze 

gegevens, die gedurende het project werden verzameld, kan worden nagegaan in welke mate en op 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48 Het	  volledige	  evaluatierapport	  het	  Recup	  PC	  pilootproject	  is	  beschikbaar	  als	  bijlage	  nr.	  4	  –	  Rapporten	  Recup	  
PC-‐project	  en	  Alle	  Gezinnen	  Online-‐Project.	  	  
49 Zie	  bijlage	  nr.	  16	  –	  Topiclijst	  Focusgroepen	  Recup	  PC. 
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welke manier het mediagebruik van de deelnemers is geëvolueerd. De vragenlijst zelf werd aan het 

begin van het project ontwikkeld door Digipolis, de organisator en coördinator van het project.50 De 

belangrijkste resultaten van de evaluatie komen rechtstreeks uit het RECUP PC-rapport en worden 

weergegeven in de onderstaande sectie. 

 

--------------------------------- 

 

Uit de focusgroepen blijkt duidelijk dat er een grote algemene appreciatie is voor het project en de 

manier waarop het project werd aangepakt en uitgewerkt. De meerwaarde van het project zat in 

verschillende aspecten vervat. Zo tonen de focusgroepen aan dat het project bij zo goed als alle 

deelnemers een positieve attitude tegenover digitale media en internet heeft doen ontstaan. Het 

gebruik van internet werd geïntegreerd in bestaande praktijken en routines. Dit weerspiegelt zich 

in de resultaten van de kwantitatieve telefonische bevraging. Alle deelnemende gezinnen 

gebruiken de computer en het internet dagelijks. De duur van het gebruik varieert tussen 2 en 5 

uur. Bij de meeste deelnemers is een positieve ontwikkeling zichtbaar van het aantal gebruikte 

applicaties en toepassingen ongeacht hun voorkennis. Terwijl het gebruik initieel beperkt blijft tot 

de meest vanzelfsprekende zaken, evolueert het tot een uitgebreid gamma aan toepassingen zoals 

e-banking, muziek of sociale netwerksites. Dankzij de lange looptijd van het project kregen 

deelnemers de mogelijkheid en de tijd om gaandeweg de nodige vaardigheden en motivatie te 

ontwikkelen. Dit wijst erop dat het geen goed idee is om de looptijd van het project in te korten. De 

meeste respondenten hebben effectief het volledige jaar nodig om hun gebruik te diversifiëren. De 

deelnemers met ervaring met computer en internet vertonen van het begin tot het einde van het 

project een stabiel, consistent en gediversifieerd gebruik. Deze deelnemers hadden voornamelijk 

een probleem om toegang te verkrijgen in de thuisomgeving.  

 

Verschillende deelnemers wijzen er op dat zij internet nu als onmisbaar beschouwen. Er wordt 

gesteld dat internet alles makkelijker, aangenamer en sneller maakt. Zeker voor het openbaar 

vervoer heeft internettoegang thuis een onmiskenbare meerwaarde omdat routes of 

dienstregelingen van trein, tram of bus nu makkelijk thuis kunnen worden uitgestippeld. Ook 

voor het schoolwerk is er een duidelijk voordeel. Huiswerk en opzoekingen kunnen nu thuis 

gebeuren. Het gebruik van Smartschool vormt geen probleem meer. Gezinnen met kinderen 

kunnen bijkomende verplaatsingen vermijden en zijn niet langer verplicht om een beroep te doen 

op vrienden of familie voor het gebruik van internet. Daarnaast wijzen de deelnemers er op dat 

toegang thuis ook op het vlak van sociaal contact voordelen biedt. Kinderen kunnen meedraaien in 

de sociale leefwereld van hun klasgenoten via Facebook, MSN of andere platformen. Zeker voor 

gezinnen met kinderen, mag het internet niet langer beschouwd worden als een luxe. Ook voor 

andere soorten van online dienstverlening – e-tickets, online boekingen, e-banking – zijn de 

praktische voordelen groot omdat alles nu van thuis uit kan. Daarnaast zien de meeste 

deelnemers het internet als een onontbeerlijke bron van informatie die vooral handig en makkelijk 

is als je dringend iets nodig hebt of als je op zoek bent naar zeer specifieke informatie. Maar 

internet fungeert voor de meeste deelnemers evenzeer als een informatiebron voor sociale 

evenementen of nieuwtjes vanuit de vriendenkring. Toegang tot internet verhoogt de 

beschikbaarheid en bereikbaarheid. Het wordt makkelijker haalbaar om op de hoogte te blijven 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 Zie	  bijlage	  nr.	  17	  –	  Vragenlijst	  Telefonische	  Opvolging	  Recup	  PC. 
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van wat er leeft bij vrienden of familie. Volgens de deelnemers geeft internet ook de mogelijkheid 

om op een makkelijke manier producten en prijzen te vergelijken, waarna nadien in de lokale 

winkel het beste materiaal kan worden aangeschaft. Ook de maatschappelijke meerwaarde van 

internet werd door de deelnemers benadrukt. Zonder internet leeft men in de marge van de 

maatschappij. Internettoegang thuis laat mensen terug deel uitmaken van maatschappij: .  

 

“Toegang tot internet neemt een soort van marginaliteit weg. Als je geen internet 

thuis hebt, dan ben je al een beetje marginaal. Tegenwoordig, je kunt eigenlijk niet 

meer zonder omdat je zo veel dingen moet opzoeken die je ook niet meer via een 

andere weg kan vinden, dingen die je in het dagelijkse leven nodig hebt, de treinen, 

tickets om zondags ergens naar toe te gaan. Overschrijvingen. Sociaal contact. Als 

je geen e-mail hebt, of als je geen Facebook hebt, val je gewoon erbuiten.” 

(Deelnemer Recup PC-project; in Mariën, 2012, p. 26) 

 

Er werden tijdens de focusgroepgesprekken weinig tot geen negatieve reacties geformuleerd over 

de opzet van het project in het algemeen. Alle deelnemers konden zich heel goed vinden in de 

aanpak en vonden de combinatie van de computer met het internet en de opleiding uitermate goed. 

Wel werden er bij ieder onderdeel – het materiaal, de technische ondersteuning en de opleiding – 

een aantal kritische bedenkingen ter verbetering gegeven. Met betrekking tot het materiaal blijkt 

dat de gerecycleerde computer en de internetverbinding zeker en vast voldeed. De aangeleverde 

computer maakt elk gebruik mogelijk, ook online spelletjes of video-streaming. Op de vraag welk 

bijkomend materiaal een meerwaarde zou betekenen, antwoordden de meeste deelnemers dat een 

goedkope zwart-wit printer handig zou zijn. Daarnaast vermeldden verscheidene respondenten 

dat ze zich een webcamera en/of een usb-stick hadden aangeschaft. Vooral webcamera’s werden 

frequent gebruikt bij het sociaal contact met anderen. Maar niemand van de respondenten vond 

het nodig om webcamera’s consequent in het Recup PC pakket op te nemen omdat ze aan zeer 

democratische prijzen (ca. 10 euro) kunnen worden aangekocht. Tijdens de gesprekken kwamen er 

wel een aantal problemen naar voren met betrekking tot het onderhoud van de computer. 

Verschillende deelnemers kregen te maken met een computer die zeer traag werd, waarschijnlijk 

veroorzaakt door de leeftijd van de computers en de overvloedige installatie van programma’s en 

applicaties. Desondanks stelden verschillende deelnemers dat ze op geen enkel moment technische 

ondersteuning nodig hadden, en makkelijk hulp vonden in hun eigen omgeving. Wel wordt de 

ondersteuning van vrienden en familie gezien als een belemmering van de zelfredzaamheid. De 

deelnemers willen zelf leren hoe ze problemen kunnen oplossen. Uit de groepsgesprekken blijkt 

ook dat de eerste inhoudelijke ondersteuning – in de vorm van het uurtje uitleg bij de installatie 

van de computer – niet aansloot bij wat nodig was. De deelnemers met voorkennis wezen erop dat 

ze de uitleg niet nodig hadden. Voor de deelnemers zonder voorkennis was de uitleg te technisch, 

te snel en te ingewikkeld.  

 

Over de pedagogische aanpak van de tweedaagse opleiding heerste unanimiteit: heel goed, 

laagdrempelig, één-op-één, aangepast aan de pedagogische noden van de deelnemers, en 

voldoende als startpunt om achteraf zelf thuis aan de slag te gaan. Over de inhoudelijke opzet van 

de tweedaagse vorming zijn de meningen verdeeld. Nu werden alle deelnemers verplicht om 

dezelfde twee lessen te volgen bij het lokale Digitaal Talent Punt. Uit de focusgroepen blijkt 

duidelijk dat deze lessen enkel de basis omvatten (cf. hoe werken met de muis, de computer 
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starten, hoe een webpagina openen…) en daardoor niet noodzakelijk aansluiten bij de vragen van 

de deelnemers die reeds ervaring hebben met computer en internet. De vorming was met andere 

woorden in grote mate toegespitst op mensen zonder voorkennis, en daardoor voor de deelnemers 

met voorkennis saai en overbodig. De deelnemers met voorkennis hebben verschillende en zeer 

individueel gedreven vragen. Sommigen hebben enkel ervaring met computer en kunnen dus 

reeds goed werken met de muis, kunnen bestanden bewaren en dergelijke, maar hebben 

bijvoorbeeld alles van het internet gemist. Zij hebben bijgevolg een basisinleiding over internet 

nodig. Anderen hebben ervaring met computer en internet en hebben bijvoorbeeld een aantal zeer 

gerichte vragen over de verwijdering van cookies, de installatie van programma’s of het gebruik 

van cd-roms. Een bijkomend probleem is dat de Digitale Talentpunten en het informele 

vormingsaanbod waarbij één-op-één begeleiding kan worden gegeven onvoldoende gekend is bij de 

deelnemers. Uit de gesprekken blijkt ten slotte dat de overgangsfase naar het reguliere Telenet-

circuit moeizaam is verlopen. Er was veel onzekerheid bij de deelnemers omdat de overgang 

vanuit Telenet via telefonisch contact werd geregeld. Een groot aantal de deelnemers wist niet 

met zekerheid of ze al dan niet hadden toegezegd voor de voortzetting van hun aansluiting en 

waren niet voldoende geïnformeerd over de kostprijs van deze (eventuele) voortzetting.  

 

Een belangrijke kritische noot is dat de problematische bereikbaarheid van de deelnemers. De 

opvolging werd eerder om de twee à drie maand gerealiseerd in plaats maandelijks zoals initieel 

was vooropgesteld. Meerdere deelnemers verhuisden in het voorbije jaar, sommigen zelfs 

meermaals en kregen daardoor niet alle informatie over het project. Daarnaast kon de telefonische 

opvolging enkel gebeuren tijdens de kantooruren, wat niet altijd overeenstemde met de 

beschikbaarheid van de deelnemers. De opvolging werd verder bemoeilijkt doordat het 

telefonische contact regelmatig op een ongepast tijdstip viel (cf. aan de kassa in de winkel, tijdens 

het koken…). Een belangrijke consequentie van de moeilijke bereikbaarheid van de deelnemers is 

dat technische problemen of andere vragen niet altijd snel en efficiënt doorstroomden naar de 

projectleiding. Uit de gesprekken bleek dat deelnemers met heel wat verschillende vragen bleven 

zitten, zoals taalproblemen of vragen over de facturatie en de voortzetting van het 

internetabonnement.  

 

Er zijn een aantal mogelijkheden om de aanpak van het project bij schaalvergroting verder te 

verbeteren. Zo is de screening van de deelnemers een belangrijke eerste stap. Uit de evaluatie is 

gebleken dat er grote verschillen zijn qua ervaring, gebruik, vaardigheden, leerstijlen, etcetera. Er 

is met andere woorden nood aan een meer op subgroepen gerichte en dus gedifferentieerde aanpak 

op basis van deze verschillen. Het is daarom belangrijk om te focussen op de ontwikkeling van een 

laagdrempelig screeningsinstrument waarbij de volgende aspecten worden nagegaan: 

 

⋅ voorkennis / ervaring met computer 

⋅ voorkennis / ervaring met internet 

⋅ gebruikspatronen – welke toepassingen worden reeds gebruikt, welke niet 

⋅ leerstijlen – via welke methoden leert men het liefst 

⋅ technische en inhoudelijke ondersteuning vanuit het sociaal netwerk 

 

Op basis van een dergelijke profilering kan voor iedere deelnemer een aanpak op maat worden 

uitgewerkt die aansluit bij de generieke opzet van het project. Bijvoorbeeld een aanpak van een 
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volledig jaar of langer voor deelnemers met weinig tot geen ervaring en een kortere aanpak voor 

deelnemers met de basisvaardigheden en een gedifferentieerd gebruik. Ook de uitwerking van een 

gedifferentieerd vormingsaanbod op basis van de screening is nodig. Voor de deelnemers zonder 

ervaring is de huidige basiscursus noodzakelijk en kan een halfjaarlijkse herhaling van een 

vorming een meerwaarde betekenen. De deelnemers met ervaring hebben nood aan een ad hoc en 

vraaggedreven aanpak. Ook de technische ondersteuning kan variëren en is eigenlijk louter 

cruciaal voor de deelnemers die in hun directe omgeving niemand met ICT-kennis hebben. 

Daarnaast is het nodig om de communicatie- en informatiestromen naar de deelnemende gezinnen 

uit te breiden. Heel wat informatie gaat nu verloren door adres- of telefoonwijzigingen. Het is 

daarom belangrijk om een multikanaalsstrategie uit te werken, in lijn met de initiële screening, 

waarbij deelnemers op verschillende manieren – brief, telefoon, internet –worden geïnformeerd 

over het project, de werking van de technische ondersteuning, het vormingsaanbod in het kader 

van het project en het vormingsaanbod in andere Digitaal Talent Punten in de Stad Gent. Hierbij 

moet rekening worden gehouden met een flexibele aanpak waarbij bijvoorbeeld bij deelnemers 

zonder ervaring initieel gecommuniceerd wordt via brief of telefoon, en gaandeweg wordt 

overgeschakeld naar digitale communicatiekanalen. De inhoudelijke aspecten over de technische 

ondersteuning (cf. onderhoud van de computer) en het vormingsaanbod (cf. privacy, kinderen en 

internet…) worden best uitgewerkt in de vorm van gediversifieerd, laagdrempelig en visueel 

informatie- en duidingsmateriaal. Een vernieuwende insteek hierbij is audiovisueel materiaal dat 

ook via het internet ter beschikking wordt gesteld. Bij schaalvergroting vraagt het Recup PC-

project ook om een communicatie in twee richtingen waarbij de deelnemende gezinnen 

rechtstreeks contact kunnen opnemen om eventuele vragen of problemen aan te kaarten. Een 

laatste maar zeer belangrijk aandachtspunt is de relatie met Telenet, met name wat betreft de 

overgang van het project naar het reguliere telecommunicatiecircuit. Hier is duidelijk nood aan 

meer communicatie en informatie die is toegespitst op de noden van kwetsbare doelgroepen. De 

ontwikkeling van laagdrempelig en visueel materiaal over de verschillende tarieven van Telenet 

en andere operatoren, het sociaal internettarief, en de implicaties van de overschakeling naar het 

reguliere circuit, is hoogst noodzakelijk. Bij Telenet is ook een groter bewustzijn nodig voor de 

financiële problematiek van kwetsbare groepen en de manier waarop het best gecommuniceerd 

wordt over contracten en dergelijke. Er moet ten allen tijde worden vermeden dat deelnemers aan 

het Recup PC-project, zich door het project verder in de schulden werken.  

 

Samenvattend kan worden gesteld dat het Recup PC-project effectief leidt tot een bredere sociale 

en digitale insluiting van kwetsbare doelgroepen omdat verschillende drempels stelselmatig 

worden verlaagd, naarmate de looptijd van het project verstrijkt. Mensen zonder ervaring krijgen 

door de allesomvattende aanpak – toegang, ondersteuning en vorming – en door de lange duur van 

het project de tijd om kennis te maken met en gebruik te maken van de computer en het internet. 

Het project leidt bij deze mensen duidelijk tot een gediversifieerd gebruik. Ook voor de mensen 

met ervaring met computer en internet is een duidelijke intensifiëring en diversifiëring van het 

gebruik merkbaar. Door het Recup PC-project krijgen kwetsbare groepen de tijd en de ruimte om 

de meerwaarde van computer en internet te ontdekken en toe te passen in hun eigen dagelijkse 

praktijken en routines. Het project haalt individuen niet volledig uit de armoede, maar vergroot 

zonder meer het welzijn en welbevinden van mensen in armoede. De meerwaarde van het 

internettoegang thuis tekent zich, net als bij kansrijke groepen, af op het niveau van organisatie, 

sociaal contact, informatie en maatschappelijke participatie. Dankzij het Recup PC-project krijgen 
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kwetsbare doelgroepen de mogelijkheid om, net als kansrijke groepen, te functioneren volgens 

maatschappelijk aanvaarde normen.  

3.1.6 Belangrijkste	  inzichten	  	  
 

De onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de belangrijkste inzichten uit het vierde 

artikel en de drie inhoudelijke aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van het doctoraat: 

 
DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Digitale uitsluiting 

⋅ Digitale inclusie 

Risicogroepen van digitale uitsluiting: Gecontextualiseerde risicogroepen 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusie beleid:  

Directe drempels tot digitale media wegwerken 

⋅ Infrastructuur: content, alle soorten digitale media, betaalbaarheid, publieke toegang 

⋅ Inclusieve digitale media: gebruiksvriendelijke applicaties, laagdrempelige toegang 

⋅ Ontwikkeling van (digitale) vaardigheden: informele leeromgevingen, verhoging 

kennis en bewustzijn van de meerwaarde van digitale media, doorstroming naar 

formele opleidingen 

⋅ Autonoom gebruik van digitale media 

Persoonsgebonden drempels wegwerken 

⋅ Brede maatschappelijke ongelijkheden (via digitale media) wegwerken – brede 

sociale doelstellingen realiseren 

⋅ Versterking van lokale gemeenschappen 

⋅ Versterking van sociaal en cultureel kapitaal 

⋅ Ontwikkelingstrajecten met het oog op tewerkstelling of opleidingen 

⋅ Uitbreiding soft skills, verbetering zelfvertrouwen, zelfbeeld… 

⋅ Leerdrempels wegwerken – positieve leerervaringen creëren 

Aanpak:  

⋅ Individu / vraaggedreven, participatief, informeel, ingebed in lokale gemeenschap 

⋅ Ingebed in breder beleidskader van sociale inclusie 

⋅ Integratie met beleidsdomeinen gezondheid, economie, tewerkstelling, onderwijs en 

maatschappelijke integratie 

⋅ Geen uniforme aanpak mogelijk 

⋅ Focus op participatie 

Multi-stakeholdersaanpak:  

⋅ Federale, regionale en lokale overheden: ondersteuning van lokale initiatieven, 

ontwikkeling publieke diensten, faciliteren sociaal telecomtarief, ontwikkeling 

gebruiksvriendelijke digitale media 

⋅ Middenveldorganisaties: bottom-up initiatieven, moeilijk bereikbare groepen 

⋅ Publieke instellingen: top-down initiatieven, breed publiek 

⋅ Private sector: publiek-private partnerschappen, ondersteuning 

middenveldorganisaties 

⋅ Onderzoeksinstellingen: kennis over digitale uit- en insluiting, gebruikspatronen van 

kwetsbare groepen, risico’s participatieve projecten, relatie tussen digitale en sociale 

insluiting 

Beleid 

⋅ Regulering  

⋅ Bescherming van consumenten 
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⋅ Politieke ondersteuning en coördinatie 

⋅ Stimulering van creativiteit en innovativiteit 

⋅ Pilootprojecten 

⋅ Visie, principes, doelstellingen, strategieën 

⋅ Structurele integratie in beleidsdomeinen 

⋅ Structurele integratie in beleidsplannen 

⋅ Inspraak in beleid 

⋅ Aansluiting bij Digitale Agenda EU 

Doelstelling:  

⋅ Gebruik van digitale media verweven in dagelijkse praktijken 

⋅ Brede sociale doelstellingen: participatie 

⋅ Aanreiken van opportuniteiten en ondersteuning om een bewuste en vrije digitale 

keuze mogelijk te maken 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Middenveldorganisaties: 

⋅ e-Inclusie-initiatieven versnipperd over Vlaanderen 

⋅ Goede aanpak op maat van kwetsbare groepen 

⋅ Kleine groepen, aangepast tempo, aangepast lesmateriaal, 1-op1 begeleiding, klare 

taal, visuele elementen, vraaggedreven 

⋅ Verbetering van soft skills 

⋅ Lokale inbedding in bestaande structuren 

⋅ Op basis van doorgedreven partnerschappen 

Drempels van middenveldorganisaties: 

⋅ Ad-hoc financiering, duurzaamheid, beschikbaarheid en omkadering van vrijwilligers, 

kennisdeling tussen organisaties 

Toekomstige verbeteringen:  

⋅ Uitwerking van een duidelijk beleidskader  

⋅ Coördinatie van het middenveld door de oprichting van een platform 

⋅ Organiseren en stimuleren van kennisdeling en samenwerking (oa. publiek-private 

partnerschappen, delen van lesmaterialen, train-the-trainer opleidingen) 

⋅ Kwaliteitsbewaking van publieke computerruimten en informele vormingsinitiatieven 

⋅ Gestandaardiseerd competentieprofiel van begeleiders 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beleidscontext 

⋅ Mapping e-inclusie actoren in Vlaanderen 

⋅ Aanpak van e-inclusie actoren in Vlaanderen 

Diversiteit in stemmen / informatie  

⋅ Brainstormsessies met 2-sporen aanpak over de uitdagingen en oplossingen voor de 

e-inclusie werking van middenveldorganisaties in Vlaanderen. 

⋅ Invulling van een e-inclusiebeleid vanuit een stedelijke context 

Kennisdeling 

⋅ Terugkoppeling naar werk- en beleidsveld door middel van publieke presentaties over 

de resultaten. 

 

De onderzoeksvragen en -delen die in de volgende secties van het doctoraat verder moeten worden 

behandeld, zijn aldus:  

 

Deel I – Digitale Uitsluiting ⋅ Niet van toepassing 

Deel II – Digitale Inclusie ⋅ Verder identificatie van de bouwblokken van een duurzaam e-inclusiebeleid 

⋅ Verdere verkenning van de belangrijkste concepten: e-inclusie, participatie, 

empowerment 
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e-Inclusie in Vlaanderen ⋅ Verdere identificatie van beleidsoplossingen om de duurzaamheid van e-

inclusie initiatieven te bevorderen 

⋅ Verder in kaart brengen van de beleidscontext in Vlaanderen 

 

3.2 Van	  digitale	  naar	  sociale	  inclusie	  

3.2.1 Situering	  van	  de	  publicatie	  
 

Het vijfde artikel Van digitale naar maatschappelijke participatie: Opportuniteiten en uitdagingen werd 

gepubliceerd in een studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR), getiteld De Sociale 

Staat van Vlaanderen 2013 en uitgegeven onder leiding van Marc Callens, Jo Noppe en Lieve 

Vanderleyden.51 Het artikel maakt deel uit van het longitudinale onderzoeksprogramma Sociale Staat 

van Vlaanderen dat gecoördineerd wordt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering in opdracht 

van de Vlaamse Regering.52 Sinds 2009 wordt er tweejaarlijks een onderzoeksopdracht uitgeschreven, 

gericht tot de Vlaamse universiteiten en hogescholen waaruit vervolgens een publicatie wordt 

opgemaakt. Bij iedere tweejaarlijkse studie en bijhorende publicatie en studiedag wordt een specifieke 

invalshoek genomen, telkens vertaald in de zeven levensdomeinen onderwijs en opleiding; werk en 

arbeidsparticipatie; inkomen en armoede; gezondheid en zorg; wonen en woonomgeving; sociale, 

maatschappelijke en politieke participatie; mobiliteit. De publicatie van 2013 focuste op toekomstige 

ontwikkelingen in het bijzonder. 

 

Het artikel Van digitale naar maatschappelijke participatie: Opportuniteiten en uitdagingen werd 

uitgewerkt als antwoord op de projectoproep van de Studiedienst van de Vlaamse Regering die in juni 

2012 werd verspreid.53 Hierin werd het levensdomein sociale, maatschappelijke en politieke participatie 

herleid tot digitale participatie omdat een eerste projectoproep in februari 2012 niet tot een gunning van 

een onderzoek leidde. In de oproep van juni 2012 lag de nadruk op de beantwoording van de volgende 

vier generieke onderzoeksvragen:  

 

⋅ (1) wat is de stand van zaken op het vlak van digitale participatie (in Vlaanderen)? Met 

specifieke aandacht voor: (a) Beschrijving van de situatie nu en de evolutie over de voorbije 

10 jaar, de positie van Vlaanderen tegenover andere regio’s, eventuele verschillen qua 

sociaal-economische, sociaaldemografische of sociaalgeografische kenmerken van 

individuen; (b) verklaringen voor deze situatie; en (c) gevolgen voor de leefsituatie van de 

Vlaming in andere levensdomeinen.  

⋅ (2) hoe zal de situatie er bij constant beleid uitzien over 10 jaar (in 2025)? 

⋅ (3) welke beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden hebben in het buitenland hun 

waarde bewezen?  

⋅ (4) kunnen deze beleidsmaatregelen of goede praktijkvoorbeelden toegepast worden in 

Vlaanderen? Wat zijn hierbij eventuele belemmeringen en opportuniteiten.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
51 Callens,	  M.,	  Noppe,	  J.	  &	  Vanderleyden,	  L.	  (2013).	  De	  sociale	  staat	  van	  Vlaanderen	  2013.	  Brussel:	  Studiedienst	  
van	  de	  Vlaamse	  Regering.	   
52 Voor	  meer	  achtergrondinformatie	  over	  het	  onderzoeksprogramma	  Sociale	  Staat	  van	  Vlaanderen,	  zie	  
http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Onderzoek/Pages/sociale-‐staat-‐van-‐vlaanderen.aspx	  	  
53 Voor	  de	  volledige	  projectoproep,	  zie	  bijlage	  Nr.	  19	  –	  Bestek	  Sociale	  Staat	  Vlaanderen	  2013	  SVR. 
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Vervolgens werd een onderzoeksvoorstel uitgewerkt door de doctoranda, in nauwe samenwerking met 

dr. Dorien Baelden, onderzoekster bij iMinds SMIT en dr. Erik Goubin en dr. Marijke Lemal, 

onderzoekers bij Memori, verbonden aan Thomas More te Mechelen. Er werd voor gekozen om 

inhoudelijk te focussen op de uitdieping van de opportuniteiten en uitdagingen van het gebruik van 

digitale media om de maatschappelijke participatie van individuen die momenteel minder of niet 

participeren, te vergroten. Vanuit het onderzoek en de praktijk wordt namelijk een directe meerwaarde 

gezien in het gebruik van digitale media om kwetsbare bevolkingsgroepen te empoweren of (opnieuw) 

in te sluiten. Er wordt gesteld dat digitale media, waaronder ook sociale media, individuen de 

mogelijkheid geven om makkelijker, beter, sneller en meer te participeren in verschillende 

maatschappelijke domeinen (Michiels et al., 2007). Een aantal cruciale vragen blijven evenwel nog 

onbeantwoord, zoals welke methodieken het best worden gebruikt bij de inzet van digitale media om 

participatie te vergroten? Of welke aspecten cruciaal zijn voor het welslagen van dergelijke activiteiten. 

Maar ook welke mogelijke valkuilen moeten worden vermeden bij de implementatie van dergelijke 

initiatieven. Het onderzoeksvoorstel werd vanuit die invalshoek uitgewerkt en goedgekeurd voor 

financiering en publicatie.  

 

Dit betekent dat het onderzoeksvoorstel en het uiteindelijke onderzoeksproject in eerste instantie 

volledig aansluit bij de vier generieke onderzoeksvragen, én in tweede instantie ingaat op de intrinsieke 

meerwaarde van digitale media om digitale participatie te versterken. Zo reikt het onderzoek een aantal 

verklaringen aan voor bepaalde fenomenen zoals de diverse manieren waarop individuen participeren 

via digitale media, intrinsieke beweegredenen voor het (niet-)gebruik van digitale media en de 

wisselwerking tussen digitale en maatschappelijke participatie. Verder wordt uitgegaan van een 

kruisbestuiving met het Maks vzw-project dat focust op de opmaak van digitale mediaprofielen van 

kwetsbare jongeren en nagaat in welke mate ICT-gebaseerde initiatieven bijdragen tot (een gevoel 

van) sociale inclusie.54	  Het Maks vzw-project biedt een meer praktijkgerichte kijk op de potentiële 

meerwaarde van digitale media. Tot slot worden de goede (inter)nationale praktijkvoorbeelden 

geselecteerd op basis van de bewezen positieve invloed van digitale media voor maatschappelijke 

participatie. Concreet worden 20 projecten geanalyseerd volgens een quickscan-methode en 4 cases 

worden meer in de diepte uitgewerkt.  

 

In de loop van het project worden verschillende onderzoeksmethoden gecombineerd, met name 

literatuurstudie, desk research, diepte-interviews, quickscans, casestudies en participatieve 

brainstormsessies. Het wat en waarom van ieder van deze methodes wordt toegelicht in het artikel. De 

uitvoering van het onderzoeksproject werd gerealiseerd door een team van onderzoekers, met name 

de doctoranda, Dana Schurmans en Jana Bens, allen onderzoekers bij iMinds SMIT en dr. Marijke 

Lemal, onderzoekster bij Memori, Thomas More Mechelen. Kristine Smukste, studente 

Communicatiewetenschappen aan de VUB, werkte vanuit haar tijdelijke positie als stagiaire bij het 

Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid (Mediawijs.be) eveneens mee aan het onderzoek. De 

doctoranda stond hierbij in voor de begeleiding. Dr. Dorien Baelden fungeerde als hoofdcoördinator 

van het project. Prof. dr. Leo Van Audenhove, prof. dr. Jo Pierson en dr. Erik Goubin stonden in voor 

de algemene supervisie van het project. Er werd geen apart rapport opgemaakt van het onderzoek. Het 

artikel is met andere woorden de integrale weergave van alle onderzoeksresultaten. Het werd twee 

keer onderworpen aan een review door het redactieteam van de Studiedienst van de Vlaamse 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
54 De	  opzet	  en	  resultaten	  van	  het	  Maks	  vzw	  project	  worden	  in	  detail	  beschreven	  in	  sectie	  2.2.4	  en	  sectie	  2.2.4.3.	  
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Regering. Beide keren werd de herwerking in tandem uitgevoerd door dr. Dorien Baelden en de 

doctoranda.  

 

De taakverdeling bij de uitvoering van het onderzoek en het schrijfproces van het artikel zag er als volgt 

uit:  

 

⋅ Doctoranda: redactie van de theoretische componenten van het artikel (zie 1.1., 1.2., 1.3., 

2.2.). Herwerking, uitbreiding en finale redactie van de algemene stand van zaken (zie 2.1.). 

Begeleiding Maks vzw-project (zie 2.2.3.). Uitwerking, realisatie en redactie van participatieve 

toekomstgerichte brainstormsessies (zie 3.1., 3.2., 3.3). Beknopte herziening dieptecases. 

Formulering beleidsaanbevelingen en besluit (zie 5.1., 5.2., 5.3., 6). Eindredactie van het 

artikel; 

⋅ dr. Dorien Baelden: algemene projectcoördinatie. Inhoudelijke en methodologische 

begeleiding bij de realisatie van de quickscans (zie 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5.). Herziening en 

redactie van de dieptecases. Eindredactie van het finale artikel; 

⋅ Dana Schurmans: inhoudelijke uitwerking van het Maks vzw-project (zie 2.2.3);  

⋅ Kristine Smukste: inhoudelijke aanzet voor quickscans;  

⋅ Jana Bens: redactie initiële draft van de algemene stand van zaken (zie 2.1). Realisatie quick-

scans. Realisatie en initiële draft van de diepte-cases (zie 4.2., 4.3., 4.4., 4.5); 

⋅ dr. Marijke Lemal: review van de finale draft van het volledige artikel.  

3.2.2 Publicatie	  
	  
Mariën, I., Baelden, D., Bens, J., Schurmans, D., Van Audenhove, L., Smukste, K., Pierson, J., Lemal, 

M. & Goubin, E. (2013). Van digitale naar maatschappelijke participatie: Opportuniteiten en uitdagingen. 

In: Callens, M., Noppe, J. & Vanderleyden, L. (eds.) De sociale staat van Vlaanderen 2013. 

	  
	  
	  
Inleiding 

 

Verschillende drempels zoals beperkte financiële middelen, taalproblemen of een beperkt cultureel 

en sociaal kapitaal belemmeren de digitale en maatschappelijke participatie van kwetsbare 

bevolkingsgroepen (Mariën & Van Audenhove, 2011). Onderzoek geeft aan dat digitale en sociale 

uitsluiting elkaar bovendien negatief beïnvloeden en vaak zelfs versterken (van Dijk, 2005; 

Brotcorne e.a., 2010). Vanuit verschillende hoeken wordt ingezet op het gebruik van digitale 

media voor het (her)insluiten van kwetsbare doelgroepen. Gesteld wordt dat digitale media, 

waaronder ook sociale media, individuen de mogelijkheid geven om gemakkelijker, beter, sneller 

en meer te participeren in verschillende maatschappelijke domeinen (Michiels e.a., 2007). Er 

wordt met andere woorden heel wat potentieel gezien in het gebruik van digitale media voor het 

vergroten van de bredere maatschappelijke insluiting en participatie van individuen of 

gemeenschappen. 

 

Er blijven echter nog heel wat cruciale vragen onbeantwoord. In de eerste plaats wat de relatie 

betreft tussen digitale en maatschappelijke participatie. Lopen de breuklijnen voor beide 

fenomenen gelijk en zijn diegenen die het meeste risico lopen op maatschappelijke uitsluiting ook 
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noodzakelijk diegenen die minder digitaal participeren in de maatschappij? Versterkt een gebrek 

aan digitale vaardigheden bestaande maatschappelijke participatiekloven? Vraagt 

maatschappelijke participatie om een zekere vorm van digitale participatie of kunnen beiden 

probleemloos om elkaar heen? In de tweede plaats rijzen er vragen wat het potentieel betreft van 

digitale media voor het vergroten van maatschappelijke participatie. Welke aspecten en 

methodieken zijn cruciaal opdat dergelijke initiatieven succesvol zijn en wat zijn mogelijke 

valkuilen?  

 

Deze bijdrage zet in op het identificeren en toelichten van de opportuniteiten en uitdagingen van 

het gebruik van digitale media voor het vergroten van de maatschappelijke participatie van 

groepen die momenteel minder of niet participeren. De focus ligt hierbij op (1) een theoretische 

reflectie over de relatie tussen digitale en maatschappelijke participatie, (2) een overzicht van de 

stand van zaken op vlak van digitale en maatschappelijke participatie in Vlaanderen, (3) een 

verkenning van mogelijke toekomstige evoluties van digitale participatie in Vlaanderen op basis 

van 2 brainstormsessies met stakeholders en (4) een kritische analyse van 4 interessante 

internationale praktijkvoorbeelden. Op basis van de inzichten uit deze verschillende onderdelen 

worden ten slotte een aantal doelgerichte en concrete beleidsaanbevelingen geformuleerd. 

 

Digitale en maatschappelijke participatie in context 

 

Over uitsluiting, inclusie & participatie 

 

Het is niet altijd duidelijk hoe de concepten uitsluiting (of exclusie), insluiting (of inclusie) en 

participatie zich tot elkaar verhouden. Dit deel gaat daarom kort in op de betekenis die momenteel 

in de literatuur gegeven wordt aan deze begrippen. Sociale uitsluiting verwijst naar een situatie 

waarbij individuen – ten gevolge van een veelheid aan problemen zoals werkloosheid, een laag 

inkomen, slechte huisvesting, gezondheidsproblemen, beperkte toegang tot informatie en diensten 

of een laag opleidingsniveau – slechts in zeer beperkte mate participeren aan het 

maatschappelijke leven (Sinclair e.a., 2007; Helsper, 2008). Individuen die sociaal uitgesloten zijn, 

ondervinden niet alleen een gebrek aan geld of een job, maar ook aan informatie, diensten en 

sociale relaties (Gordon e.a., 2000; Helsper, 2012). Bovendien wordt sociale uitsluiting gekenmerkt 

door een vicieuze cirkel waarbij verschillende oorzaken en gevolgen elkaar negatief beïnvloeden en 

versterken (Bianchi e.a., 2006). Sociale uitsluiting scheidt individuen van de algemeen aanvaarde 

maatschappelijke leefpatronen en –normen af. Het vicieuze en multidimensionale karakter maakt 

het moeilijk - zo niet onmogelijk - om sociale uitsluiting op een individuele manier te overbruggen. 

Sociale uitsluiting vormt op die manier een structureel maatschappelijk probleem waarbij op 

individueel en institutioneel niveau tussenkomsten van overheden en andere actoren nodig zijn 

om mechanismen van sociale uitsluiting weg te werken en als dusdanig sociale insluiting of 

inclusie te realiseren (Vranken e.a., 2006; Notley & Foth, 2008).  

 

Digitale uitsluiting wordt gezien als een ononderbroken lijn waarop individuen gepositioneerd 

worden tussen een situatie van totale digitale uitsluiting – geen toegang tot, geen gebruik van, 

geen vaardigheden op vlak van – en deze van volledige digitale insluiting – ononderbroken 

kwaliteitsvolle toegang tot digitale media, gediversifieerd meerwaardegebruik, uitstekende 
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vaardigheden (Livingstone & Helsper, 2007). Een belangrijke evolutie in het denken over digitale 

uitsluiting is dat het probleem niet langer wordt terugbracht tot het niet beschikken over toegang 

tot of het niet gebruiken van digitale media. Integendeel, digitale uitsluiting wordt bepaald door 

de manier waarop en de mate waarin bepaalde groepen sneller en gemakkelijker sociaal of 

economisch voordeel halen uit hun gebruik van nieuwe media. Het is dus niet het medium of de 

technologie op zich dat de belangrijkste oorzaak is van digitale insluiting, maar wel de informatie- 

en gebruiksvoorkeuren en het vaardigheidsniveau van individuen (Steyaert & Gould, 2009; Witte 

& Mannon, 2010). Om digitale insluiting of inclusie te stimuleren dienen de drempels tot digitale 

participatie op individueel en institutioneel niveau weggewerkt te worden.   

 

Deze beknopte voorstelling van sociale en digitale uitsluiting toont aan dat uitsluiting en 

insluiting 2 verschillende fenomenen zijn die op verschillende manieren benaderd moeten worden. 

Uitsluiting is een dynamische situatie waarin individuen zich bevinden of waarop bepaalde 

individuen of bevolkingsgroepen een risico lopen. Inclusie daarentegen is een proces waarbij de 

bestaande drempels van uitsluiting worden tegengegaan of geneutraliseerd, waardoor individuen 

opnieuw kunnen participeren in de maatschappij. Deze opvatting wordt bevestigd in de definitie 

van sociale inclusie, gehanteerd door de Europese Unie: 

 

‘A process, which ensures that those at risk of poverty and social exclusion gain the 

opportunities and resources necessary to participate fully in economic, social and cultural 

life and to enjoy a standard of living and well-being that is considered normal in the 

society in which they live. It ensures that they have a greater participation in decision-

making, which affects their lives and access to their fundamental rights’ (European 

Commission & the Council of the European Union, 2004, 8).  

 

De Europese Commissie stelt bovendien dat de processen van sociale en digitale inclusie nauw 

met elkaar verbonden zijn. De definitie die de Europese Commissie hanteert over digitale inclusie 

gaat uit van een tweeledig proces dat focust op (1) het ontwikkelen en aanbieden van inclusieve 

digitale media op het niveau van toegang, gebruiksvriendelijkheid, prijs, gebruik,… en (2) het 

inzetten van digitale media om andere inclusiedoeleinden zoals empowerment, participatie en 

sociale inclusie te bereiken (Wright & Wadhwa, 2010). De eEurope Advisory Group (Kaplan, 2005) 

stelt onomwonden dat digitale inclusie een onontbeerlijk onderdeel vormt van sociale inclusie 

waarbij digitale media geen doel op zich zijn, maar wel een middel om bredere maatschappelijke 

doeleinden te bereiken. Digitale inclusie is met andere woorden een specifieke vorm van sociale 

inclusie bedoeld om de maatschappelijke participatie van individuen te vergroten, versterken, 

verbreden of verdiepen door in te zetten op het verhogen van de digitale participatie van 

individuen.  

 

Maatschappelijke en digitale participatie worden dus gezien als de streefdoelen en/of resultaten 

van respectievelijk sociale en digitale inclusie. Maatschappelijke participatie wordt in deze studie 

daarom breed beschouwd en omvat de mate waarin en manier waarop individuen participeren in 

verschillende levensdomeinen zoals onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen 

en armoede, gezondheid en zorg, politiek en burgerschap, wonen en woonomgeving, vrije tijd en 

sociale contacten en mobiliteit. Digitale participatie wordt ingevuld als de manier waarop en de 
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mate waarin individuen actief (kunnen) omgaan met digitale media om er strategisch voordeel uit 

te halen in het dagelijkse leven binnen de verschillende levensdomeinen.  

 

Maatschappelijke en digitale participatie ontleed 

 

Inhoudelijk wordt maatschappelijke participatie op verschillende manieren benaderd. Een eerste 

visie stelt dat participatie in grote mate samenhangt met de mate waarin individuen deel 

uitmaken van verschillende netwerken via tewerkstelling, het verenigingsleven of onderwijs. Een 

andere interpretatie gaat uit van de mate waarin individuen geëngageerd zijn in verschillende 

maatschappelijke domeinen van het politieke, sociale of economische leven (Percy-Smith, 2000). 

Selwyn (2003) op zijn beurt plaatst participatie in directe relatie tot inclusie-doeleinden en stelt 

dat maatschappelijke participatie herleid kan worden tot de mate waarin individuen actief 

deelnemen in 5 verschillende domeinen: productie, politiek, sociale leven, consumptie en sparen. 

Helsper (2012) stelt dat maatschappelijke participatie bepaald wordt door de economische, 

culturele, sociale, politieke en persoonlijke middelen waarover individuen beschikken. 

Economische middelen verwijzen onder meer naar de tewerkstellingssituatie, het inkomen en de 

individuele of familiale sociaal-economische situatie. De belangrijkste indicatoren zijn 

opleidingsniveau, jobstatus en toegang tot financiële diensten. Culturele middelen hebben 

betrekking op bepaalde attitudes, overtuigingen en het strategisch (kunnen) aanwenden van 

informatie. Een belangrijke nuance is dat culturele middelen gesocialiseerd worden door 

opvoeding, opleiding en sociale relaties (Maccoby, 2007; Helsper, 2012). Bepalende elementen zijn 

onder meer geslacht, etniciteit en religie. Sociale middelen verwijzen naar de sociale netwerken 

waarvan individuen deel uitmaken. Politieke middelen omvatten de mogelijkheden die je als 

individu krijgt en neemt op vlak van identificatie met politieke leiders of ideologieën, evenals de 

actieve participatie in politieke groeperingen of het vrijwillig participeren in sociale activiteiten. 

Persoonlijke middelen verwijzen naar de mogelijkheid van een individu om nieuwe kansen aan te 

grijpen en er voordeel uit te halen, onafhankelijk van de andere middelen die hij ter beschikking 

heeft. Het fysieke en psychologische welzijn en het zelfbeeld van individuen staan hierbij centraal. 

Bepalende indicatoren zijn vaardigheden, persoonlijkheid, intelligentie en gezondheid (Helsper, 

2012).  

 

De mate waarin individuen beschikken over en gebruik maken van deze economische, culturele, 

sociale, politieke en persoonlijke middelen, heeft eveneens een impact op de mate waarin en de 

manier waarop individuen digitaal participeren. In het Corresponding Fields Model stelt Helsper 

(2012) dat de offline en online dimensies van deze 5 soorten middelen in grote mate gerelateerd 

zijn. Zo worden sociale middelen in de digitale wereld vertaald naar het onderhouden van sociale 

contacten via sociale netwerksites of worden politieke middelen herleid naar onder meer online 

activisme. Digitale participatie dient echter ruimer te worden gezien. Er zijn 3 aspecten – toegang, 

attitude en vaardigheden – die een belangrijke impact hebben op de digitale participatie van 

individuen (Mariën & Van Audenhove, 2011). Wat betreft toegang zijn de kwaliteit van het 

beschikbare materiaal, zijnde het recente karakter en de prijs van hardware en software, de 

snelheid van de internetverbinding en de plaats(en) van toegang bepalend voor de 

gebruiksvrijheid en het leerproces van digitale vaardigheden (Helsper, 2008; Hanafizadeh e.a., 

2009). Hoe beter de kwaliteit van de internetverbinding bijvoorbeeld, hoe meer mogelijkheden er 

zijn voor het gebruiken van meer geavanceerde applicaties (Helsper, 2008). Thuistoegang 
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bevordert eveneens het leerproces omdat individuen meer oefenmogelijkheden krijgen en dus 

sneller en makkelijker hun operationele vaardigheden kunnen ontwikkelen (Livingstone & 

Helsper, 2007). Wat attitude betreft, is het duidelijk dat motivationele aspecten een sterke invloed 

hebben op de manier waarop individuen gebruik maken van digitale media. Verschillen in 

attitudes leiden meestal tot verschillen in gebruikspatronen. Het zich bewust zijn van de 

mogelijke meerwaarde van digitale media is hierbij cruciaal (Donat e.a., 2009). Een gebrek aan 

motivatie maakt bovendien dat individuen minder geneigd zijn hun digitale vaardigheden te 

verbeteren (van Dijk, 2005; Donat e.a., 2009). Wat betreft digitale vaardigheden, is de diversiteit 

van kennis bepalend. Naarmate individuen over een breed gamma aan digitale vaardigheden 

beschikken zoals knoppenkennis, kritisch omgaan met informatie, strategisch toepassen van 

informatie of communicatievaardigheden, evolueert de diversiteit en intensiteit van het gebruik in 

positieve zin. Belangrijk is dat niet-digitale vaardigheden zoals basisgeletterdheid en zogenaamde 

‘soft skills’ – zelfvertrouwen, durf, probleemoplossend vermogen – eveneens een rol spelen 

(Brotcorne e.a., 2009; Haché & Cullen, 2010).  

 

Helsper (2012) voegt in het Corresponding Fields Model nog 4 andere indicatoren toe die een 

impact hebben op de mate en kwaliteit van digitale participatie: relevantie, kwaliteit, eigendom en 

duurzaamheid. Het gebruik van digitale media moet met andere woorden direct relevant zijn voor 

dagelijkse activiteiten en een strategisch voordeel opleveren, om dus te resulteren in duurzame 

gebruikspatronen en toegeëigende activiteiten (de gebruiker moet ‘bezit’ nemen van zijn online 

acties). Onderzoek geeft aan dat het internetgebruik van individuen bijna altijd verbonden is met 

de activiteiten die mensen reeds uitoefenden voor de start van hun internetgebruik. De dagelijkse 

routines, behoeften en noden van individuen zijn richtinggevend. Digitale media laten enkel toe 

dat individuen zich meer of op een andere manier engageren in hun dagelijkse activiteiten 

(Selwyn e.a., 2005). Culturele factoren en de sociale context liggen daarom mee aan de basis van 

de geïnformeerde keuze op basis waarvan individuen beslissen (geen) gebruik te maken van 

digitale media. De levensstijl en -cultuur in de thuis-, werk- en/of schoolomgeving beïnvloeden 

welke digitale media individuen gebruiken en binnen welke context ze deze gebruiken (Helsper, 

2008). 

 

Digitale participatie wordt eveneens beïnvloed door de algemene individuele sociaal-economische 

en sociaal-demografische karakteristieken zoals opleidingsniveau, jobstatus, inkomen, 

gezinssituatie, leeftijd, geslacht en taalvaardigheid. Deze karakteristieken bepalen toegang, 

attitude en vaardigheden en daarmee ook het engagement van individuen met digitale media 

(Mariën & Van Audenhove, 2012). Op zich geven één of meerdere van deze sociaal-demografische 

factoren echter niet aan of individuen effectief digitaal uitgesloten zijn. Ze geven evenmin meer 

diepgaande informatie over de betekenis en het belang van digitale media. Er moeten daarom 

bijkomend een aantal factoren eigen aan de sociale context en de dagelijkse realiteit van specifieke 

individuen of bepaalde bevolkingsgroepen in rekening gebracht worden om digitale participatie in 

zijn geheel te begrijpen (Mariën & Van Audenhove, 2012). Zo spelen sociale netwerken en de 

mogelijke ondersteuning die zij geven, een belangrijke positieve of negatieve rol (Mariën & 

Vleugels, 2011). Een negatieve attitude ten aanzien van digitale media in sociale netwerken, leidt 

sneller en gemakkelijker tot een negatieve attitude bij de leden van deze netwerken (Helsper, 

2008). Ook zijn cognitieve, materiële en sociale hulpbronnen in sociale netwerken belangrijk voor 

de emotionele, financiële en technische ondersteuning die ze kunnen en willen bieden bij het 
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verkrijgen van toegang tot of het gebruiken van digitale media (van Dijk, 2005). Samengevat: er 

zijn veel determinanten voor maatschappelijke en digitale participatie maar het blijft onduidelijk 

hoe de relatie tussen beide concepten concreet in elkaar zit. Komen de bestaande breuklijnen 

overeen? Zijn de risicogroepen voor beide participatievormen dezelfde? 

 

Verband tussen digitale en maatschappelijke participatie 

 

Bovenstaande conceptualisering van maatschappelijke en digitale participatie toont aan dat 

sociale en digitale uitsluiting nauw bij elkaar aansluiten. In de literatuur wordt een groot aantal 

mogelijkheden toegekend aan het inzetten van digitale media om maatschappelijke participatie te 

verhogen zoals het verbeteren van geletterdheid, het verhogen van zelfvertrouwen en 

zelfwaardering, het stimuleren van samenwerking in en tussen groepen of het versterken van 

sociale cohesie (Haché & Cullen, 2010). Digitale media kunnen eveneens bijdragen tot het 

bevorderen van de tewerkstelling van etnische en culturele minderheden (Kluzer & Rissola, 2009). 

Sociale media in het bijzonder kunnen burger- en politieke participatie stimuleren (de Zuniga e.a., 

2012). Notley & Foth (2008) verwijzen naar de positieve invloed van digitale media voor de 

ontwikkeling van het individueel en gemeenschappelijk sociaal kapitaal binnen lokale 

gemeenschappen. Ook voor ouderen en mensen met een beperking kunnen digitale media een 

belangrijke meerwaarde vormen: ze bieden de mogelijkheid om langer zelfstandig thuis te wonen 

door het inzetten van assisterende technologieën zoals schermzorg (zorg op afstand via een camera 

en een beeldscherm) of domotica voor huisautomatisering (zoals een robotstofzuiger) (Thie, 2008). 

Ook kunnen digitale media gebruikt worden voor sociale interactie, entertainment, opleiding en 

communicatie zodat het maatschappelijk isolement van deze kwetsbare groepen doorbroken wordt 

(Lewin e.a., 2010). Algemeen wordt gesteld dat het gebruik van digitale media zorgt voor (1) het 

ontwikkelen van vaardigheden, (2) het opbouwen van soft skills, vertrouwen en ambitie, (3) het 

aanleren van praktische vaardigheden zoals het zoeken van een job online of het vergelijken van 

prijzen en (4) het verkrijgen van onafhankelijkheid en autonomie (Communities and Local 

Government, 2008).  

 

Om de oorzakelijke verbanden tussen digitale en sociale uitsluiting te begrijpen, is het belangrijk 

een brede visie op uitsluiting te hanteren (Witte & Mannon, 2010). Immers, de vraag blijft of een 

gebrek aan digitale participatie – en dus het onvoldoende strategisch kunnen aanwenden van de 

voordelen van digitale media – sociale uitsluiting versterkt? Of nog, bemoeilijkt sociale uitsluiting 

– en dus een gebrek aan middelen, vaardigheden, sociale relaties, … – de digitale participatie van 

kwetsbare individuen? Zijn deze processen met elkaar verbonden en versterken ze elkaar?  

 

De vaststelling dat maatschappelijke en digitale participatie beïnvloed worden door een complexe 

set van gelijkaardige factoren en determinanten, doet vermoeden dat beide processen niet los van 

elkaar staan. Meer nog, literatuur en onderzoek over de verhouding tussen digitale en 

maatschappelijke uitsluiting geven 3 zaken duidelijk aan: (1) de bestaande breuklijnen van sociale 

uitsluiting en digitale uitsluiting vallen grotendeels samen, in het bijzonder voor sociaal 

kwetsbare groepen zoals mensen in armoede of laaggeschoolde langdurig werklozen, (2) digitale 

uitsluiting versterkt sommige bestaande mechanismen van sociale uitsluiting en (3) de 

doorgedreven digitalisering van de maatschappij maakt dat nieuwe mechanismen van digitale en 

sociale uitsluiting ontstaan.  



	   256	  

 

Eerst en vooral valt digitale uitsluiting voor een groot deel samen met de bestaande breuklijnen 

van sociale uitsluiting (Livingstone & Helsper, 2007; Steyaert & Gould, 2009). De sociaal-

economische karakteristieken van sociale uitsluiting zoals inkomen, opleidingsniveau, participatie 

in arbeid, etnische origine, gezinssituatie, leeftijd en geslacht, zijn eveneens in grote mate 

bepalend voor de toegang tot digitale media en de manier waarop deze gebruikt worden (Witte & 

Mannon, 2010). Uit onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat sociaal uitgesloten individuen 

tot 7 keer meer risico lopen op digitale uitsluiting dan individuen uit kansrijke bevolkingsgroepen 

(Helsper, 2008). Een laag inkomen belemmert de aanschaf van kwaliteitsvolle digitale media (van 

Dijk, 2005). Een laag opleidingsniveau gaat gepaard met een laag geletterdheids- en digitaal 

vaardigheidsniveau, wat op zich weer een negatieve invloed heeft op het gebruik. Opgroeien in een 

gezin met weinig toegang tot digitale media of weinig emotionele, materiële of technische 

ondersteuning bij het gebruik, resulteert eerder in een negatieve houding, minder ontwikkelde 

informatie- en strategische vaardigheden en/of een minder gediversifieerd gebruik (Helsper, 2008; 

Mariën & Van Audenhove, 2012). Digitale uitsluiting gaat gepaard met het zogenaamde 

Mattheüs-effect: reeds bevoordeelde groepen slagen er sneller, gemakkelijker en beter in om via 

digitale participatie hun sociale positie te verbeteren. Tegelijkertijd ontwikkelen kansarme en 

achtergestelde groepen eerder vrijetijdsgerichte gebruikspatronen en halen ze daarom minder 

voordelen uit hun digitale participatie (Helsper, 2008).  

 

Daarnaast versterkt digitale uitsluiting de bestaande mechanismen van sociale uitsluiting. 

Sociaal kwetsbare en/of uitgesloten groepen bevinden zich in een worst case scenario. Over het 

algemeen beschikken deze groepen omwille van hun slechtere sociaal-economische positie over 

minder toegang tot digitale media. Door hun beperkte maatschappelijke participatie krijgen ze 

bovendien minder opportuniteiten tot het ontwikkelen en verbeteren van hun vaardigheden of het 

diversifiëren van hun gebruik (Dekkers & Kegels, 2003; Mariën & Van Audenhove, 2012). Vaak 

zijn ze eveneens ingebed in homogene media-arme netwerken die voornamelijk bestaan uit andere 

sociaal kwetsbare individuen die met gelijkaardige digitale drempels geconfronteerd worden. De 

kwetsbare digitale positie van deze groepen bemoeilijkt echter ook hun herintegratie en 

participatie in de maatschappij. Er is sprake van een vicieuze cirkel waarbij sociale uitsluiting tot 

digitale uitsluiting leidt en omgekeerd (Warren, 2007). Niet participeren in (in)formele 

opleidingen of arbeid an sich leidt bijvoorbeeld tot minder goede digitale vaardigheden door een 

gebrek aan leeropportuniteiten en externe stimulansen tot leren en gebruik. Een gebrek aan 

digitale vaardigheden bemoeilijkt dan weer de kansen op de arbeidsmarkt. Internet en andere 

digitale media bestendigen eerder de bestaande mechanismen van sociale ongelijkheid dan ze te 

verminderen (Witte & Mannon, 2010).  

 

Tot slot leidt de steeds toenemende digitalisering van dienstverlening in de maatschappij naar 

nieuwe vormen van sociale uitsluiting (Wright & Wadhwa, 2010). Digitale uitsluiting manifesteert 

zich eveneens bij kansrijke groepen zoals bijvoorbeeld jongeren of oudere vrouwen uit de 

middenklasse. In dit geval gaat digitale uitsluiting voorbij aan de louter sociaal-demografische 

karakteristieken en speelt de sociale, culturele en bredere maatschappelijke context een bepalende 

rol. Zo kan er bijvoorbeeld een onevenwicht bestaan tussen het reële vaardigheidsniveau van 

jongeren en de digitale vaardigheden die verwacht worden en nodig zijn op de arbeidsmarkt 

(Brotcorne e.a., 2009). Bij vrouwen van middelbare leeftijd hebben traditionele rollenpatronen in 
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het gezin, gecombineerd met een gebrek aan digitale vaardigheden, een laag zelfvertrouwen en 

‘knoppenvrees’ een negatieve invloed (Mariën & Van Audenhove, 2011). Een ander structureel 

probleem manifesteert zich bij kansrijke ouderen die niet over de nodige 

ondersteuningsmechanismen beschikken. Ouderen die niet autonoom met digitale media kunnen 

werken en hiervoor niet de nodige ondersteuning krijgen vanuit hun netwerken, lopen vast bij het 

gebruik van bijvoorbeeld digitale diensten van de overheid (van Dijk, 2005). Het blijft echter 

onduidelijk waar, waarom en op welke manier digitale uitsluiting zich manifesteert. Er is daarom 

nood aan meer diepgaande gebruikersprofielen die de individuele omgang met digitale media op 

niveau van toegang, attitude en vaardigheden in relatie brengen tot structurele aspecten op 

macro- en mesoniveau (Brandtzaeg e.a., 2010; Hargittai, 2010).  

 

Samengevat dient digitale uitsluiting te worden gezien als een specifieke vorm van sociale 

uitsluiting ontstaan door de integratie van digitale media in verschillende domeinen van het 

maatschappelijk leven, waarbij verschillende drempels elkaar versterken en beïnvloeden. Deze 

complexiteit en verwevenheid met sociale uitsluiting maakt dat digitale uitsluiting op een 

individuele manier moeilijk te overbruggen is. Bestaande machtsverhoudingen op micro-, meso- en 

macroniveau tussen en in bevolkingsgroepen zetten zich verder naar virtuele machtsrelaties 

(Gilbert, 2010). Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de nodige maatregelen genomen worden 

om te voorkomen dat sociaal uitgesloten groepen nog verder gemarginaliseerd worden (Sinclair & 

Bramley, 2010). Belangrijk is echter bewust te zijn van het feit dat digitale en sociale uitsluiting 

geen vaststaande fenomenen zijn. Individuen zijn op verschillende momenten en in verschillende 

fasen van hun leven nu eens in- en dan weer uitgesloten (Helsper, 2008). Digitale en sociale 

uitsluiting moeten beschouwd worden als procesmatige veranderingen die gepaard gaan met een 

spanningsveld tussen mechanismen van in- en uitsluiting.  

 

Digitale en maatschappelijke participatie in Vlaanderen 

 

Algemene stand van zaken 

 

De cijfers over de algemene stand van zaken van digitale participatie in Vlaanderen zijn afkomstig 

van verschillende statistische bronnen, waaronder de SCV-survey van de Studiedienst van de 

Vlaamse Regering, de FOD Economie, de Digimeter van iMinds en Eurostat. De cijfers van de 

Digimeter moeten met een zekere omzichtigheid benaderd worden. Ze liggen vermoedelijk hoger 

dan de reële situatie in Vlaanderen omdat de rekrutering van deelnemers deels op vrijwillige basis 

gebeurt. Bij de SCV-survey daarentegen wordt gewerkt met een representatieve steekproef. Het is 

daarom geenszins de bedoeling deze cijfers onderling met elkaar te vergelijken, omdat ze ieder op 

verschillende manieren werden verzameld en geanalyseerd. Wel heeft deze bijdrage tot doel een 

overzicht te geven van de verschillende trends en opmerkelijke feiten die zich in Vlaanderen 

aftekenen wat betreft digitale participatie. De cijfers van de Digimeter worden complementair 

gebruikt aan de cijfers van SCV.    

 

Volgens de gegevens van de Digimeter heeft in Vlaanderen meer dan 89% van de bevolking een 

computer in de thuisomgeving (Schuurman e.a, 2011). Het longitudinaal onderzoek van de 

Digimeter (2009-2012) geeft aan dat Vlaanderen evolueert naar een multi-screen omgeving en een 
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mobiel gebruik van computers. Zo heeft 88% van de Vlaamse gezinnen in 2011 3 schermen, zijnde 

televisie, mobiele telefoon en minstens 1 desktop of laptop (Schuurman, e.a., 2011). In 2012 blijkt 

dat 24% van de Vlaamse huishoudens 4 schermen (televisie, laptop, desktop en smartphone) in 

huis heeft en 14% 5 schermen bezit (televisie, laptop, desktop, smartphone en tablet) (De Moor e.a., 

2012). Ondertussen ligt het aandeel laptop bezitters (76%) ook hoger dan het aandeel desktop 

bezitters (67%) (Schuurman, e.a., 2011). Dat computer- en internetgebruik mobieler wordt, blijkt 

duidelijk uit het feit dat 8 op de 10 internetgebruikers regelmatig draadloos surfen en de helft van 

de individuen die een laptop bezitten deze buitenshuis gebruiken (De Marez & Schuurman, 2010). 

De cijfers voor België liggen iets lager: 80% van de Belgische huishoudens heeft minstens 1 

computer in huis (FOD Economie, 2013). De aanwezigheid van kinderen verhoogt in grote mate de 

kans op een computer in de thuisomgeving: 95% van de Belgische huishoudens met kinderen 

beschikt in 2012 over minstens 1 computer. Bij meer dan de helft van deze gezinnen (57%) zijn 

meerdere computers beschikbaar (FOD Economie, 2013).  

 

Wat betreft internet zijn de cijfers gelijkaardig. Volgens de gegevens van de Digimeter heeft 

ondertussen meer dan 91% van de Vlaamse gezinnen thuis toegang tot internet (De Moor e.a., 

2012). Volgens Eurostat en FOD Economie liggen deze cijfers lager, met name op 80%. Wat België 

betreft, liggen de cijfers opnieuw iets lager. Meer dan 3 op de 4 Belgische huishoudens (78%) 

beschikt in 2012 over een internetaansluiting. Ook hier ligt het aandeel opnieuw hoger bij 

gezinnen met kinderen: 93% van de huishoudens met kinderen beschikt thuis over een 

internetaansluiting (FOD Economie, 2013). Wat betreft de kwaliteit van de internetverbindingen, 

bevindt België zich op Europees niveau aan de top met 54% van de vaste 

breedbandinternetverbindingen met een snelheid hoger dan 30Mbps. Het gemiddelde binnen de 

EU situeert zich op 12% (FOD Economie, 2013). In vergelijking met andere Europese landen, 

beschikken Belgische en daarmee ook Vlaamse huishoudens dus over goede en snelle ICT 

infrastructuur. 

 

Enkel wat mobiel internet betreft, hinken België en Vlaanderen duidelijk achterop. Deze trend uit 

zich ook bij jongeren. Het Apestaartjaren-onderzoek uit 2012 geeft aan dat, hoewel 82% van de 

Vlaamse jongeren een smartphone bezit, slechts 3 op de 10 jongeren ook effectief gebruik maken 

van mobiel internet zonder wifi (Graffiti Jeugddienst vzw e.a., 2012). Het aandeel Vlamingen dat 

een smartphone bezit is de laatste jaren wel aanzienlijk gestegen: van 23% in 2010 naar 40% in 

2011. Het aandeel mobiele data-abonnementen stijgt eveneens maar blijft echter opmerkelijk 

lager dan de cijfers aangaande het bezit van smartphones: van 16% in 2010 naar 24% in 2011 

(Schuurman e.a., 2011). Slechts 26% van de Belgische bevolking maakt gebruik van mobiel 

internet, in vergelijking met het Europese gemiddelde van 48% (FOD Economie, 2013).  

 

Figuur 1. Aandeel huishoudens met internettoegang, Vlaams Gewest, België en EU27, 2005-2012, 

in %. Bron: Eurostat, ADSEI. 
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Wat betreft andere digitale media, is digitale televisie duidelijk aan een opmars bezig. Intussen 

heeft 82% van de Vlamingen thuis toegang tot digitale televisie. Ook het bezit van tablets stijgt: 

van 13% in 2011 naar 28% in 2012 (De Moor e.a., 2012). Interessant hier is dat 1 op 5 individuen 

hun tablet onderweg gebruiken, maar dat de meerderheid de tablet het vaakst thuis en ’s avonds 

gebruikt. Tablets worden beschouwd als toestellen voor het hele gezin want maar liefst 75% van 

de mensen die een tablet bezitten, delen deze met hun partner en/of hun kinderen (De Moor e.a., 

2012).  

 

Het aandeel niet-gebruikers ligt lager in Vlaanderen dan in België. Wel zijn de drempels 

vergelijkbaar met deze op Belgisch niveau. In Vlaanderen worden de volgende redenen voor niet-

gebruik aangegeven: geen interesse (21%), gebrek aan vaardigheden (26%) en kostprijs (26%) 

(Schuurman e.a., 2011). Voor België heeft 21% van de huishoudens thuis geen internetverbinding. 

Het betreft voornamelijk ouderen (55-plus), inactieve individuen en laagopgeleiden. Leeftijd blijft 

in België een onderscheidende indicator want iets meer dan de helft van de 65- tot 74-jarigen heeft 

nog nooit het internet gebruikt. Bij 25- tot 34-jarigen is dat amper 3% (FOD Economie, 2012). De 

voornaamste redenen voor het niet bezitten van een computer en internet zijn: het niet inzien van 

het nut (54%) en een gebrek aan vaardigheden (40%) (FOD Economie, 2012). Resultaten uit 2013 

geven aan dat ook de prijs van het materiaal (29%) een belangrijke drempel vormt (FOD Economie, 

2013).  

 

Cijfers over toegang geven echter geen zekerheid over het effectieve gebruik van digitale media en 

het niveau van digitale vaardigheden in Vlaanderen. Uit de verschillende metingen blijkt 

duidelijk dat Vlamingen algemeen genomen zeer frequente en stabiele gebruikers zijn die quasi 

dagelijks hun computer en internet gebruiken. Hoewel de gebruiksfrequentie in Vlaanderen hoog 

ligt, geven de resultaten aan dat er zich grote verschillen voordoen naargelang de socio-

economische status van individuen. Vooral opleidingsniveau speelt hier een rol: respectievelijk 

96% van de hooggeschoolden versus 59% van de laaggeschoolden gebruikten minstens één keer 

per week het internet (SVR, 2013c). Applicaties zoals e-banking worden eveneens het meest 

frequent gebruikt door hooggeschoolden, met name 80% versus 32% bij de laagst geschoolden 
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(SVR, 2013c). Hetzelfde geldt voor het opzoeken van bijvoorbeeld gezondheidsinformatie, die wordt 

opgezocht door 52% van de hooggeschoolden versus 22% van de laaggeschoolden (SVR, 2013c). 

Wat betreft digitale communicatie hinken vooral ouderen van 55 tot 74 jaar achterop in 

vergelijking met de groep van 16 tot 24 jaar. Van de jongeren gebruikt 94% email versus 54% van 

de ouderen, 86% van de jongeren chatten regelmatig versus amper 19% van de ouderen (SVR, 

2013c). Slechts 3% van de Belgische computergebruikers gebruikt zijn computer 1 keer per maand 

of minder, terwijl respectievelijk 83% en 79% de computer en het internet quasi dagelijks gebruikt 

(FOD Economie, 2012).  

 

Figuur 2. Aandeel van de bevolking dat nooit internet gebruikt naar leeftijd, Vlaams Gewest, 

België en EU27, 2012, in %. Bron: Eurostat, ADSEI. 

 

 

Wat betreft vaardigheden zijn er weinig cijfers voorhanden voor België en Vlaanderen. In 

tegenstelling tot Nederland waar van Deursen en van Dijk een jaarlijks trendrapport opmaken 

over de evolutie van digitale vaardigheden, beschikken we in Vlaanderen over geen metingen op 

dit niveau (van Deursen & van Dijk, 2012). Wel zijn er een aantal richtinggevende cijfers 

beschikbaar. Deze cijfers geven aan dat het ontbreken van digitale vaardigheden een belangrijke 

oorzaak is van digitale uitsluiting in Vlaanderen en België. Cijfers uit de Barometer van de 

Informatiemaatschappij (2012) geven aan dat een groot deel van de Belgen (71%) vindt voldoende 

kennis te hebben om te kunnen communiceren via ICT en internet. Slechts iets meer dan een 

derde van de Belgen vindt dat hij geen opleiding nodig heeft omdat hij over voldoende 

vaardigheden beschikt. Echter, 47% vindt dat hij onvoldoende kennis heeft over het bieden van 

bescherming tegen virussen en het vrijwaren van zijn online privacy (FOD Economie, 2012). Ook 

heeft 21% van de Belgen onvoldoende digitale vaardigheden om online formulieren van 

overheidsinstanties in te vullen en terug te sturen en brengt 44% van de Belgische niet-gebruikers 

een gebrek aan vaardigheden aan als voornaamste reden voor hun niet-gebruik (FOD Economie, 

2013). 

 

Gaat men uit van een meer Europees perspectief zoals verwoord in de Digitale Agenda 2020 (DAE), 

dan blijkt dat België redelijk goed gepositioneerd staat. Dit geldt zeker voor wat betreft ICT-

infrastructuur en breedbandverbindingen (FOD Economie, 2012). België haalt eveneens vlot de 
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verschillende benchmarks met betrekking tot digitale participatie. De DAE stelt een 

participatiegraad voorop van 60% kansarme individuen die regelmatig het internet gebruiken. In 

België ligt dit cijfer op 65% dus deze doelstelling is gerealiseerd. De DAE streeft naar een 

maximum aandeel niet-gebruikers van 15% van de bevolking. België haalt deze doelstelling 

aangezien slechts 14% van de Belgen geen gebruik maakt van het internet (FOD Economie, 2012). 

Deze cijfers moeten echter met een kritische blik benaderd worden. De benchmarks, zoals 

vooropgesteld in de DAE, zijn opgemaakt op basis van rationele en haalbare streefdoelen voor alle 

EU-landen, inclusief de minder economisch ontwikkelde landen zoals Bulgarije of Estland. Als de 

digitale participatiegraad van België vergeleken wordt met gelijkaardige landen zoals Nederland, 

is het duidelijk dat België op verschillende vlakken achterop hinkt. Uit onderzoek blijkt 

bijvoorbeeld dat laagopgeleiden in Nederland op dagelijkse basis langer gebruik maken van het 

internet dan hoogopgeleiden (van Deursen & van Dijk, 2010). Dit betekent dat België en 

Vlaanderen nog heel wat stappen kunnen en dienen te ondernemen die verder gaan dan de 

Europese benchmarks van de DAE en die de digitale participatie van alle Belgische en Vlaamse 

burgers mogelijk maakt. 

 

Participatie van kansengroepen  

 

De term ‘kwetsbare groepen’ verwijst in deze bijdrage naar diegenen die zich, ongeacht de oorzaak 

of reden, in een situatie van sociale uitsluiting bevinden of er het risico toe lopen (Lemal e.a., 

2012). In Vlaanderen leeft 10% van de bevolking onder de armoederisicodrempel. Daarvan bevindt 

de helft zich in een situatie van langdurige armoede (SVR, 2013b). Verschillende onderzoeken 

maken duidelijk welke groepen het hoogste risico lopen op sociale uitsluiting. Het gaat om ouderen, 

mensen met een fysieke of mentale beperking, chronisch zieken, laaggeschoolden, mensen die zich 

in een illegale situatie bevinden (zoals druggebruikers of uitgeprocedeerde asielzoekers), mensen 

met geen of een laag inkomen, etnische minderheden, eenoudergezinnen of mensen die wonen in 

onderontwikkelde rurale gebieden (Pauwels & Pickery, 2007; Warren, 2007; Kluzer & Rissola, 

2009; Vinson, 2009; Noppe e.a., 2011; Dierckx e.a., 2012). Een belangrijke opmerking is dat deze 

groepen niet homogeen zijn en vaak tegelijk meerdere mechanismen van uitsluiting ervaren, 

waardoor individuen gelijktijdig kunnen behoren tot verschillende groepen. Onderstaand deel 

geeft een meer gedetailleerd overzicht van de mate waarin en de manier waarop een aantal 

kwetsbare groepen participeert op maatschappelijk en digitaal vlak, met name (1) ouderen & 

mensen met een beperking, (2) mensen in armoede, laagopgeleiden en langdurig werklozen en (3) 

sociaal kwetsbare jongeren.  

 

Ouderen en personen met een beperking 

 

Ouderen en personen met een fysieke of mentale beperking worden vaak met gelijkaardige 

drempels geconfronteerd. Een groot aantal onder hen bevindt zich in een zorgafhankelijke positie 

en ervaart op één of andere manier een beperkte fysieke en sociale mobiliteit. Als gevolg van de 

vergrijzing van de samenleving, het toenemende aantal hoogbejaarden en de 

neoliberaliseringstrend in de zorgverlening, staat thuiszorg onder druk. Traditionele 

zorgverleners kunnen in mindere mate de nodige sociale ondersteuning bieden. Ook informele 

zorgdragers zijn omwille van hun eigen economische en maatschappelijke participatie minder 
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beschikbaar. Ouderen en mensen met een beperking zijn daarom kwetsbaar voor 

maatschappelijke niet-participatie. Door hun beperkte mobiliteit is hun leef- en bewegingsruimte 

vaak gelimiteerd tot de onzichtbaarheid van de thuisomgeving. Daarnaast ervaren deze groepen 

een institutionele vorm van uitsluiting door de moeilijkheden die ze ondervinden met het 

verkrijgen van toegang tot diensten van de overheid en zorginstellingen. Dit wordt veroorzaakt 

door onvoldoende aandacht van instellingen voor de kwetsbare positie van deze groepen en door 

onvoldoende zelfvertrouwen bij ouderen en mensen met een beperking (Aronson & Neysmith, 

2001). 

 

Een aanzienlijk deel van de ouderen en mensen met een beperking ervaart eveneens digitale 

uitsluiting. Onderzoek geeft aan dat slechts 20% van de oudere bevolking (75+) in Europa actieve 

internetgebruikers zijn (Lewin e.a., 2010). In het Vlaams Gewest ligt dit aantal hoger: in 2012 

heeft 38% van de 60-plussers het internet gebruikt tijdens de voorbije 3 maanden (SVR, 2013c). 

Ander onderzoek stelt dat mensen met een beperking maar half zo vaak het internet gebruiken als 

mensen zonder beperking (Vincente & López, 2010). De drempels tot het effectief gebruik van 

digitale media zijn voornamelijk: (1) een gebrek aan financiële middelen voor aangepaste 

toestellen en applicaties, (2) een gebrek aan vaardigheden, kennis en vertrouwen om digitale 

media te gebruiken en (3) een gebrek aan inzicht in de voordelen die digitale media kunnen bieden 

(Lewin e.a., 2010).  

 

Mensen in armoede, laagopgeleiden en langdurig werklozen 

 

Hoewel armoede, werkloosheid en een laag opleidingsniveau verschillende fenomenen zijn, 

manifesteren ze zich dikwijls samen. Deze groepen ervaren vaak economische uitsluiting en/of 

financiële moeilijkheden, wat hun culturele, sociale en digitale participatie belemmert. Een laag 

opleidingsniveau leidt tot beperkte groeimogelijkheden op de arbeidsmarkt en gaat vaak gepaard 

met een laag inkomen of werkloosheid. Betaald werk is echter een cruciale factor voor het 

opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld. Vaardigheden die op hun beurt 

noodzakelijk zijn voor sociale inclusie (Mitchell & Shillington, 2002). Omdat men geen of een 

slecht betaalde job heeft, raakt men ook sociaal geïsoleerd, onder meer door de financiële kant van 

participatie in cultuur, sport of andere vormen van sociale participatie. Ook zelfisolatie speelt een 

belangrijke rol. Mensen in armoede schamen zich voor hun situatie waardoor ze nog minder 

sociale contacten aangaan en hun zelfvertrouwen nog meer wordt aangetast (Helsper, 2012).  

 

De digitale participatie van mensen in armoede, laagopgeleiden en langdurig werklozen wordt 

belemmerd door een veelheid aan factoren. Het gebrek aan financiële middelen beperkt de toegang 

tot digitale media. De beperkte maatschappelijke participatie limiteert opportuniteiten in het 

gebruik of de ontwikkeling van digitale vaardigheden. Mensen met een laag inkomen en 

laagopgeleiden zetten hun gebruik sneller stop (Mariën e.a., 2010). Ook verschillen in 

vaardigheden zijn in de eerste plaats gerelateerd aan het opleidingsniveau (Witte & Mannon, 

2010). Of zoals van Dijk e.a. (2000) aanbrengen: hoe lager het opleidingsniveau, hoe minder 

basisvaardigheden en hoe lager het bezit van digitale media, het gebruik en de digitale 

vaardigheden. Laagopgeleiden gebruiken het internet op een eerder ongestructureerde manier en 

verliezen sneller hun focus op vooropgestelde doelstellingen. Ze hebben minder strategische 
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vaardigheden dan hoger opgeleiden (van Deursen, 2010). Verschillende onderzoeken spreken 

daarom van een structurele gebruikskloof (Brandtzaeg e.a., 2010; van Dijk, 2005). 

 

Sociaal kwetsbare jongeren 

 

Het aandeel kinderen en jongeren dat in België onder de armoedegrens leeft, stijgt jaar na jaar. 

Momenteel bedraagt het armoederisico voor Belgische jongeren van 0 tot 15 jaar 18% (KBS, 2013). 

Voor Vlaanderen ligt dit aandeel iets lager en blijft het armoederisico over de jaren heen stabiel. 

Ongeveer 130.000 of 10% van de Vlaamse kinderen tussen 0 en 17 jaar, leeft in een huishouden 

met een inkomen onder de armoederisicodrempel (SVR, 2013a). Ook de participatie in het 

onderwijs verloopt voor een deel van de jongeren moeilijk. Zo verlaat 1 op de 5 jongeren in Brussel 

het onderwijs zonder diploma en loopt 1 op de 4 jongeren minstens 1 jaar vertraging op tijdens zijn 

middelbare schoolloopbaan. In Vlaanderen verlaat 10% van de jongeren het middelbare onderwijs 

zonder diploma (SVR, 2013a). De situatie van jongeren die deel uitmaken van etnische 

minderheidsgroepen is nog dramatischer. Maar liefst 70% van deze jongeren heeft minstens 1 jaar 

vertraging in het gewoon secundair onderwijs (De Boyser & Vranken, 2008). Een belangrijk gevolg 

is dat het lage opleidingsniveau van deze jongeren hun toekomstige arbeidsparticipatie negatief 

beïnvloedt en hun risico op armoede vergroot, wat nadien een negatieve invloed heeft op de 

participatie in verschillende domeinen zoals het verenigingsleven, sport en cultuur of politieke 

betrokkenheid (De Boyser & Vranken, 2008; SVR, 2013a).  

 

Wat digitale participatie betreft, geeft onderzoek aan dat de meeste jongeren op één of andere 

manier gebruik maken van digitale media. Slechts zeer weinig jongeren kunnen nog bestempeld 

worden als volledig offline (Brotcorne e.a., 2009). De meest recente Vlaamse Armoedemonitor stelt 

dat in 2012 slechts 2% van de 18- tot 24-jarigen geen internet heeft gebruikt in de laatste 3 

maanden (SVR, 2013a). De meeste jongeren hebben wel toegang tot het internet, maar de 

kwaliteit van deze toegang verschilt naargelang de leeftijd, het geslacht en de sociaal-economische 

gezinssituatie. Zo is de kwaliteit van de toegang hoger bij jongens, oudere kinderen en kinderen 

uit de middenklasse dan bij meisjes, jongere kinderen en kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen. 

De sociaal-economische status speelt tevens een rol bij de frequentie van het internetgebruik en de 

variatie van de online activiteiten (Helsper & Enyon, 2010). Jongeren bezitten meestal goede 

technische en operationele vaardigheden maar ondervinden moeilijkheden bij het kritisch omgaan 

met media-inhouden en het halen van sociaal en/of economisch voordeel uit het gebruik van 

digitale media (van Deursen, 2010).  

 

Omwille van de hoge verspreidingsgraad onder jongeren zijn digitale media wel geschikt om de 

bredere maatschappelijke participatie van jongeren te verhogen (Rheingold, 2008; Kahne e.a., 

2011). Verschillende auteurs wijzen in dit verband op het belang van het gebruik van digitale 

games om de participatie van jongeren te stimuleren (Williams, 2006; Lenhart e.a., 2008). Zeker 

voor kwetsbare jongeren wiens gebruikspatronen eerder vrijetijdsgericht zijn, worden digitale 

games naar voor geschoven als oplossing voor inclusietrajecten. Net kwetsbare jongeren zijn 

intrinsiek gemotiveerd tot het spelen van games waardoor bestaande leerdrempels 

geneutraliseerd kunnen worden (Bleumers e.a., 2012). 
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Maar kwetsbare jongeren zijn geen homogene groep. Dat bevestigt het kwalitatieve onderzoek 

uitgevoerd in het kader van deze bijdrage in samenwerking met Kurasaw Tewerkstelling vzw en 

Maks vzw (Schurmans & Mariën, 2013). De resultaten van de focusgroepen en diepte-interviews 

geven 3 duidelijke profielen aan, met name (1) de digitale nieuwkomer, (2) de functionele 

gebruiker en (3) de creatieve multi-tasker. Volledig offline jongeren zijn zeer uitzonderlijk. De 3 

mediaprofielen geven een gecontextualiseerd beeld van de relatie tussen kwetsbare jongeren en 

digitale media:  

 

• door na te gaan in welke mate deze jongeren hun eigen digitale vaardigheden over- of 

onderschatten; 

• door het achterhalen van de diverse manieren waarop deze jongeren voordeel halen uit 

het gebruik van applicaties, tools en diensten;  

• door na te gaan in hoeverre deze jongeren nood hebben aan ondersteuning bij hun 

gebruik van digitale media alsook de beschikbaarheid van deze ondersteuning in hun 

onmiddellijke sociale omgeving. 

 

De 3 profielen onderscheiden zich duidelijk van elkaar wat betreft het vaardigheidsniveau, de 

diversiteit van het gebruik en de inschatting van de eigen digitale vaardigheden. De digitale 

nieuwkomer wordt geconfronteerd met een veelheid aan drempels op het niveau van toegang, 

gebruik en vaardigheden. Knoppenangst en een gebrek aan inzicht in de werking van digitale 

media belemmeren zijn gebruik. De functionele gebruiker wordt met gelijkaardige drempels 

geconfronteerd maar is zich hier minder van bewust. Hij vertoont een zeer eenzijdig gebruik, maar 

beheerst dit wel. In de meeste gevallen overschat de functionele gebruiker zijn vaardigheden 

omdat hij een beperkt aantal tools succesvol kan gebruiken. Hij heeft echter onvoldoende inzicht 

in welke andere opportuniteiten digitale media met zich mee brengen en beseft bijgevolg minder 

welke vaardigheden hij mist. Dit maakt dat de functionele gebruiker zelden zelf digitale 

uitsluiting ervaart. Het tegenovergestelde geldt voor de creatieve multi-tasker die vooral te maken 

krijgt met praktische drempels zoals een gebrek aan kwaliteitsvolle toegang tot het internet. De 

creatieve multi-tasker heeft goede digitale vaardigheden, vertoont een positieve houding ten 

aanzien van digitale media en is zeer autonoom in de ontwikkeling van zijn digitale vaardigheden. 

Hij gebruikt hiervoor verschillende plaatsen van toegang zoals bij familie en vrienden of in 

openbare computerruimten. De creatieve multi-tasker neigt zijn digitale vaardigheden te 

onderschatten omdat hij een duidelijk besef heeft van de meerwaarde van digitale media en 

bijgevolg ook van de verschillende vaardigheden die hij nog mist. Dit maakt dat hij zich ook zeer 

bewust is van de risico’s van digitale uitsluiting.  

 

De resultaten tonen aan dat een genuanceerd beeld over digitale ongelijkheden noodzakelijk is. 

Voldoende en kwaliteitsvolle toegang resulteert niet noodzakelijk in een gediversifieerd gebruik. 

Ook leidt een gebrek aan toegang niet automatisch naar een beperkt gebruik. Niet alle kwetsbare 

jongeren ervaren digitale uitsluiting in dezelfde mate of op dezelfde manier. Dit betekent dat een 

gedifferentieerde aanpak nodig is om de digitale participatie van kwetsbare jongeren te verbeteren. 

Het erkennen van de diversiteit onder jongeren, vermijdt hokjes-denken en laat een meer 

gedifferentieerde aanpak op maat van de jongeren toe. Aan de hand van een kort intake gesprek, 

is het mogelijk om jongeren eenvoudig en snel in één van de 3 profielen te plaatsen. Dit laat 

vervolgens toe om jongeren op een betere manier te begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces 
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van hun digitale vaardigheden. De digitale nieuwkomer heeft het meeste nood aan een 

basiscursus waarin hij eerst en vooral zijn operationele vaardigheden, of de zogenaamde 

knoppenkennis, en meer persoonsgebonden vaardigheden zoals zelfvertrouwen, durf en autonomie 

kan ontwikkelen. Voor de functionele gebruiker zijn bewustwordingsprocessen over de 

mogelijkheden van digitale media het meest nodig. Creatieve multi-taskers op hun beurt hebben 

het meest behoefte aan het strategisch nadenken over en gebruiken van digitale media. 

 

Toekomstperspectieven voor 2025 

 

Methode: toekomstgerichte brainstormsessies 

 

Dit deel van de bijdrage focust op het beantwoorden van de vraag hoe de situatie inzake digitale 

en maatschappelijke participatie er bij constant beleid in 2025 zal uitzien. Het antwoord hierop 

werd gezocht tijdens 3 brainstormsessies met actoren en stakeholders die werken rond digitale 

en/of maatschappelijke participatie, aangevuld met input afkomstig van een bevraging van 

experten via email (deelnemerslijst zie bijlage 2). Tijdens de brainstormsessies werden 2 

verschillende fasen doorlopen waarbij op basis van de praktijkervaring van de betrokken 

stakeholders en actoren een beter beeld gevormd werd van de karakteristieken van digitale en 

maatschappelijke participatiekloven en hoe beide kloven zich tot elkaar verhouden. Om het geheel 

werkbaar en concreet te maken, werd de discussie toegespitst op de participatie van 2 

kansengroepen, met name (1) ouderen en (2) mensen in armoede. De brainstormsessies zelf 

verliepen volgens de zogenaamde ‘world café’-methode waarbij via post-its ideeën gegenereerd 

werden om deze nadien te clusteren en in detail te bespreken. 

 

In een eerste fase werden de positieve en negatieve ervaringen met betrekking tot het huidige 

beleid inzake maatschappelijke en digitale participatie geïdentificeerd en bediscussieerd. Hierbij 

werd uitgegaan van een infogeneratieve aanpak met focus op de relatie tussen de sociaal-

economische situatie, sociale uitsluiting, digitale participatie en digitale uitsluiting. Daarbij 

werden de volgende vragen behandeld: “Waar situeren de sociaal-economische problemen zich nu? 

Hoe verhouden digitale en sociale uitsluiting zich tot elkaar? Waar situeren zich de moeilijkheden 

met digitale media en waarom? Hoe ziet het sociaal-economisch veld er binnen 10 tot 20 jaar uit, 

met welke mechanismen van uitsluiting? In hoeverre worden deze opgevangen door bestaande 

initiatieven? Wordt technologie op zich inclusiever of exclusiever en wat zijn de gevolgen voor de 

verschillende levensdomeinen?”.  

 

De tweede fase, opgebouwd volgens het principe van een ‘back-cast’-oefening, ging uit van de 

identificatie van toekomstige doelstellingen of scenario’s om van daaruit te reflecteren over 

aanzetten en interventies die nodig zijn om een toekomstgericht beleid te realiseren. Hierbij werd 

uitgegaan van een exploratieve toekomstgerichte aanpak en werden de volgende vragen 

behandeld: “Welke interventies en oplossingen zijn nodig op het niveau van strategie en beleid om 

de maatschappelijke en digitale participatie te verhogen van sociaal en digitaal kwetsbare 

groepen? Wat zijn alternatieve beleidspistes? Wie kan wat realiseren binnen de geïdentificeerde 

problematieken? Hoe bereiden we ons nu reeds voor op veranderingen in de toekomst? Op welke 

manier kunnen alternatieve beleidspistes geïntegreerd worden in het bestaande beleidsveld?” 
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Toekomstige sociaal-economische en sociaal-culturele ontwikkelingen  

 

De resultaten van de denkoefening over de toekomstige sociaal-economische ontwikkelingen zijn 

eerder pessimistisch van aard. Vooreerst wordt een verdieping en verruiming van de problematiek 

van sociale uitsluiting verwacht waarbij kinderarmoede en kansarmoede in het algemeen gestaag 

zullen toenemen. Er wordt gevreesd dat de middenklasse zal verkleinen terwijl de extremen, met 

name mensen in armoede en kansrijken zullen groeien. Culturele en etnische minderheidsgroepen 

zullen omwille van taalachterstand, sociale en culturele verschillen een groter risico op armoede 

blijven lopen. Verwacht wordt dat de crisis eveneens zal leiden tot een groep nieuwe armen. 

Hiermee wordt verwezen naar diegenen, die ondanks hun opleidingsniveau, sociaal en cultureel 

kapitaal, door toedoen van de crisis in een positie van langdurige werkloosheid terechtkomen en 

dus een nieuw en verhoogd risico lopen op langdurige economische maar ook sociale armoede. Ook 

bij ouderen wordt een verruiming van sociale uitsluiting verwacht omdat de pensioenen voor een 

aanzienlijk deel van de ouderen te laag zullen blijven, terwijl de prijzen voor dagelijkse goederen 

zullen stijgen. Door tal van instanties (o.a. het Federaal Planbureau en de Europese Commissie) 

wordt echter het omgekeerde verwacht. Gesteld wordt dat de pensioenen van minstens een deel 

van de ouderen net hoger zullen liggen omdat vrouwen meer participeren op de arbeidsmarkt en 

omdat ouderen langer aan het werk zullen blijven. Verwacht wordt dat de armoedesituatie bij 

ouderen hierdoor zal afnemen.  

 

Verder wordt door de deelnemers aan de brainstormsessies gesteld dat de economische crisis een 

negatieve invloed zal hebben op de besteding van overheidsbudgetten. Verwacht wordt dat de 

sociale beleidsdoelen hier het meest onder zullen lijden. Er wordt uitgegaan van een economische 

rationalisering van diensten, zorg en sociale interventies waarbij er minder overheidsinterventie 

zal zijn en meer tussenkomst vanuit de private sector. Eveneens wordt verwacht dat sociale 

initiatieven onder druk zullen komen te staan wegens een tekort aan overheidsbudgetten. De 

meest kwetsbare groepen van de samenleving zullen hiervan de grootste dupe zijn. Bovendien 

wordt verwacht dat indien de crisis verergert, er meer mensen hulp nodig zullen hebben, maar er 

tegelijkertijd minder middelen beschikbaar zullen zijn voor sociale hulpverlening. De 

verantwoordelijkheid zal daardoor uiteindelijk terugvallen op het middenveld dat bijgevolg onder 

druk zal komen te staan.  

 

Aansluitend wordt een verdere verstrenging van het sociaal beleid verwacht met een reeks nefaste 

gevolgen voor de meest kwetsbare doelgroepen in de maatschappij. Gesteld wordt dat de 

culpabilisering van de personen in sociale uitsluiting waarbij zij als schuldigen van hun eigen 

precaire situatie worden gezien, zich zal verderzetten op alle niveaus van het sociaal beleid. Deze 

tendens is nu reeds zichtbaar bij de zorgverlening en manifesteert zich in vragen als: “Hebben 

mensen die jarenlang gerookt hebben, wel recht op de terugbetaling van hun ziekte-onkosten bij 

longproblemen? Moet de maatschappij individuen die aan obesitas lijden wel financieel 

ondersteunen bij gewichtsgerelateerde gezondheidsproblemen?”. Er wordt in dit verband gesteld 

dat het zinvol is om een kritische reflectie en evaluatie te maken van het huidige sociale systeem 

om zo de argumenten voor een verstrenging van het sociaal beleid deels weg te nemen. De realiteit 

geeft aan dat mensen moeilijk uit systemen van sociale ondersteuning raken en dat er in bepaalde 
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gevallen misbruik is. De vrees leeft dat beide fenomenen gebruikt zullen worden ter 

verantwoording van een verstrenging van het sociaal beleid.  

 

Tegelijk wordt verondersteld dat de huidige zorgvoorzieningen onder grote druk zullen komen te 

staan. Vermoed wordt dat het aantal zorgbehoevenden de komende jaren exponentieel zal stijgen 

door de groeiende groep hoogbejaarden. Ook het steeds meer op het individu gerichte karakter van 

onze samenleving zet de zorgverlening onder druk omdat er steeds minder informele zorgdragers 

zullen zijn. Dit betekent bovendien dat de structurele zorg – zijnde de formele zorgdragers 

(dokters, apothekers, verpleegkundigen, thuisverplegers,…) – steeds meer taken op zich zullen 

moeten nemen.  

 

Tot slot is het voor de deelnemers aan de brainstormsessies duidelijk dat er een herziening nodig 

is van de arbeidsmarkt en de manier waarop hierbij met oudere werkenden wordt omgegaan. 

Ouderen ondervinden momenteel te veel moeilijkheden om actief te blijven of om zich opnieuw in 

de arbeidsmarkt te integreren na bijvoorbeeld een periode van werkloosheid. Tegelijkertijd is er 

sprake van een situatie waarbij ouderen enerzijds langer aan het werk moeten blijven maar 

anderzijds uitgegaan wordt van het feit dat deze ouderen omwille van hun leeftijd niet lang meer 

aan het werk zullen zijn en daardoor minder in aanmerking komen voor bijkomende opleidingen 

en vormingen. Ouderen krijgen en nemen dus onvoldoende opleidingsmogelijkheden ter hand 

waardoor ze moeilijkheden ondervinden om mee te evolueren met de huidige manier van werken 

in organisaties.  

 

Toekomstige uitdagingen voor digitale participatie 

 

Op het niveau van digitale participatie zijn de verwachtingen eveneens eerder negatief van aard. 

Eerst en vooral wordt aangegeven dat de problematiek van digitale uitsluiting in de toekomst niet 

zal verdwijnen. De snelle evolutie van digitale media zal er toe leiden dat er steeds opnieuw 

bevolkingsgroepen ontstaan die niet mee zullen zijn. Vooral de relatie tussen ouderen en nieuwe 

technologieën zal problematisch blijven omdat (1) ouderen meer weerstand vertonen tegen 

innovatie, (2) ouderen heel wat problemen ondervinden met het ontoegankelijke karakter van 

digitale media tools en inhoud, (3) ouderen een gebrek aan vertrouwen in nieuwe technologieën 

vertonen, (4) ouderen minder snel de meerwaarde van nieuwe technologieën inzien en (5) ouderen 

veel trager innovaties oppikken en aanleren. De verwachting is dat bij iedere nieuwe 

technologische innovatie en iedere nieuwe evolutie in digitale media, er zich een gelijkaardig 

patroon van weerstand, gebrek aan vaardigheden en vertrouwen zal afspelen.  

 

Bovendien wordt door de deelnemers aan de brainstromsessies voorspeld dat door de crisis, de 

verdergaande digitalisering en de evolutie van digitale media, het aandeel digitaal uitgesloten 

groepen zal vergroten. Toegang tot digitale media wordt momenteel nog te veel gezien als een luxe, 

maar zou dit niet mogen zijn. De kostprijs van internet blijft te hoog, zowel voor vaste als voor 

mobiele netwerken. De betaalbaarheid van digitale media zal ook in de toekomst een belangrijke 

drempel blijven voor bepaalde groepen zoals personen met een laag inkomen. Een aanzienlijke 

prijsdaling van (mobiel) internet is eveneens nodig. 
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Daarnaast wordt verwacht dat de verdere digitalisering van de diensten, in combinatie met het 

steeds meer op het individu gerichte karakter van de maatschappij, zal leiden tot meer isolement 

en eenzaamheid. Deze digitalisering legt momenteel een enorme maatschappelijke druk op 

ouderen. De verwachting is dat ouderen die digitaal uitgesloten zijn, ook steeds meer sociaal en 

maatschappelijk uitgesloten zullen geraken. Vooral het verkrijgen van informatie zal steeds 

moeilijker worden voor ouderen die niet mee zijn met het digitale verhaal. Toegang tot diensten en 

informatiekanalen zal in de toekomst meer en meer gebeuren via digitale media in plaats van de 

traditionele face-to-face kanalen. Dit wordt in de hand gewerkt door de verdere economische 

rationalisering van de dienstverlening. Het aanbieden van diensten via digitale kanalen leidt tot 

een aanzienlijke kostenbesparing. Het inzetten van digitale media in de zorgverlening draagt 

mogelijk bij tot een grotere isolatie van ouderen doordat mensen – en daarmee ook het sociale 

contact – vervangen worden door digitale middelen. Belangrijk is daarom dat zorgmechanismen, 

inclusief deze via digitale media, bijdragen tot sociale cohesie en participatie.  

 

Verder wordt er weinig toekomst gezien in de huidige ad-hoc en projectmatige aanpak van digitale 

inclusie. Volgens de stakeholders zijn de huidige publieke computerruimten – die zeer versnipperd 

zijn en in een zeer divers veld van organisaties ingebed zitten – niet levensvatbaar en zullen zij 

tegen 2025 verdwijnen. Openbare computerruimten zullen nodig blijven, maar schaalvergroting, 

structurele ondersteuning en een integrale inbedding in de dienstverlening van gemeenten, steden 

of grote koepelorganisaties is nodig. Verwacht wordt dat ook hier economische rationalisering 

bepalend zal worden en dat organisaties steeds meer en beter hun ‘social return on investment’ 

zullen moeten bewijzen en waarmaken. Een economisch georiënteerde kwantificering van 

projecten zal vermoedelijk de norm worden. Momenteel leeft er een zekere angst voor de toekomst 

bij organisaties omdat niemand duidelijk weet welke beleidsdoelen zullen blijven bestaan en welke 

zullen verdwijnen. De problematiek van digitale uitsluiting wordt wel erkend vanuit 

beleidsperspectief, maar het vrijmaken van de benodigde budgetten voor projecten blijft vaak 

achterwege.  

 

Tegelijkertijd blijft het noodzakelijk te investeren in vraaggestuurde en op doelgroepen 

toegespitste informele vormingsinitiatieven. Kwetsbare groepen zijn vaak sociaal geïsoleerd en 

vallen buiten formele netwerken zoals arbeid, opleiding of het verenigingsleven. Formele 

vormingsinitiatieven sluiten inhoudelijk minder aan bij de noden van kwetsbare groepen. Ook in 

de toekomst blijft het daarom nodig in te zetten op informele leeromgevingen waarbij op een 

aangepast tempo en onder individuele begeleiding geleerd kan worden op een manier die meer 

deelnemers- en ervaringsgericht is. De nadruk dient hierbij te liggen op concrete zaken zoals 

online banking en op het ontwikkelen van soft skills zoals zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, 

zelfredzaamheid, … Gesteld wordt dat het vergroten van deze soft skills de eerste cruciale stap is 

naar een meer autonome manier van leren en leven. Belangrijk is dat eveneens nagedacht wordt 

over manieren om de competenties die in deze informele leeromgevingen worden opgedaan te 

erkennen via certificering, ervaringsbewijzen of digitale portfolio systemen. Een voorbeeld is 

Oscar van Socius (www.oscaronline.be) waarbij verkregen competentiedocumenten centraal 

bewaard en bekeken kunnen worden in een persoonlijk online dossier (of portfolio).   

 

Interessante internationale praktijkvoorbeelden 
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Methode: Quickscans 

 

Dit deel van de bijdrage heeft tot doel inzicht te verwerven in de eigenschappen en methodieken 

van bestaande (inter)nationale initiatieven die zeer specifiek inzetten op het toepassen van 

digitale media voor het vergroten van maatschappelijke participatie. Door middel van een 

quickscan analyse werden 22 (inter)nationale praktijkvoorbeelden doorgelicht. Hierbij werd de 

volgende projectgerelateerde informatie op systematische wijze geanalyseerd: locatie, looptijd, 

doelgroepen, digitale doelstellingen, sociale doelstellingen, vooropgestelde participatiecijfers, 

implementatieniveau, partners, evaluatiemethode, resultaten en uitdagingen. Deze quickscans 

geven een duidelijk overzicht van de gelijkenissen en verschillen tussen de 22 praktijkvoorbeelden 

en leiden zo tot de identificatie van trends in aanpak, focus en methodieken over de 

praktijkvoorbeelden heen. Bijlage 1 biedt een schematisch vergelijkend overzicht van de 22 

praktijkvoorbeelden. De quickscan analyse vormt de basis voor de selectie van 4 cases die op een 

meer diepgaande manier geanalyseerd werden door middel van deskresearch en een 

experteninterview met A.W. Mulder (Web in de Wijk). Volgende 4 cases werden geselecteerd: (1) 

Web in de Wijk, (2) Digital Champions, (3) RePlay en (4) eScouts. Het Nederlandse initiatief Web 

in de wijk werd gekozen vanwege de nadruk op buurtwerking en sociale cohesie in de wijk. Dit 

initiatief is omwille van de klemtoon op het mesoniveau een unieke case. Het Britse Digital 

Champions-project werd geselecteerd omwille van zijn focus op macroniveau. Het spitst zich 

bovendien vooral toe op intermediaire actoren en slechts indirect op de eindgebruiker. Het 

Europese RePlay-project werd geselecteerd omdat het de nadruk legt op het microniveau en op de 

relatie tussen informeel leren en videogames. Tot slot werd het Europese eScouts-initiatief 

gekozen vanwege de intergenerationele aanpak waarbij jongeren en ouderen van elkaar leren. Net 

zoals RePlay, werd eScouts geïmplementeerd in verschillende Europese lidstaten. Beide projecten 

overstijgen dus het louter lokale. Onderstaande paragrafen bespreken deze 4 initiatieven aan de 

hand van volgende parameters: een algemene situering, doelstellingen en doelgroepen, aanpak, 

resultaten en uitdagingen.  

 

Case 1: Web in de Wijk 

 

Web in de Wijk is een Nederlands initiatief dat werd opgestart in 2001 in de wijk Bargeres in de 

stad Emmen. Omdat het initiatief succesvol bleek, werd Web in de Wijk uitgebreid naar andere 

locaties, zoals Almere, Amsterdam en Den Haag. In 2003 werd een stichting opgericht die instaat 

voor de coördinatie op landelijk niveau. Web in de Wijk is dus een nationaal gecoördineerd 

initiatief op lokaal niveau. Verschillende lokale Web in de Wijk-projecten zijn nog steeds actief 

(Web in de Wijk, 2012). Web in de Wijk focust op alle burgers van een wijk die gekenmerkt wordt 

door een hoge diversiteitsgraad, veel werkloosheid en armoede, een gemiddeld laag 

opleidingsniveau en een geringe burgerbetrokkenheid van de inwoners. In de wijk Bargeres in 

Emmen bijvoorbeeld had 50% van de bevolking bij de start van het project geen diploma, was 14% 

van de jongeren werkloos en lagen de lonen 10% onder het nationaal gemiddelde (Equal, zonder 

jaartal).  

 

Web in de Wijk combineert een online aanpak met een offline component. Via ‘websitebouwdozen’ 

kunnen wijkbewoners in 4 klikken een website met een sociale netwerk component bouwen en 
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onderhouden. Deze websites ondersteunen de communicatie tussen de bewoners, de verspreiding 

van informatie en de organisatie van offline activiteiten. Naast deze digitale component zijn er ook 

de zogenaamde ‘digikamers’ of ‘digitale huiskamers’ waar internettoegang voorzien is en waar 

begeleiders aanwezig zijn voor de nodige ondersteuning. Deze begeleiders leren de buurtbewoners 

niet alleen digitale vaardigheden aan, maar trachten hen ook te enthousiasmeren. De digikamers 

worden ook gebruikt voor vraaggestuurde hulp. Dit betekent dat deelnemers geholpen worden met 

concrete vragen of problemen, zodat de relevantie van het mediagebruik voor het dagelijks leven 

gewaarborgd blijft (Mulder, interview 08.04.2013). 

 

Web in de Wijk heeft bijgevolg zowel sociale als digitale doelstellingen. Het beoogt enerzijds een 

versterking van de sociale cohesie in wijken door het stimuleren van interactie onder deelnemers, 

een uitbreiding van hun sociale netwerken, de integratie in de gemeenschap en de deelname van 

de doelgroepen in lokale activiteiten. Tegelijk focust het project op het verschaffen van internet 

toegang, het verbeteren van de digitale vaardigheden onder de deelnemers, het verhogen van het 

(digitale) zelfvertrouwen en het aanbieden van technische ondersteuning. Digitale participatie 

wordt tegelijk aangewend om sociale participatie te bevorderen. Leden van de gemeenschap leren 

digitale inhouden te creëren middels digitale hulpmiddelen en informele opleidingen. Het samen 

volgen van opleidingen en het interactief uitwisselen van de digitale inhouden heeft vervolgens 

een positieve invloed op het sociale contact van en tussen leden van de gemeenschap onderling. 

Dit leidt tot een betere sociale cohesie en hechtere gemeenschap in de wijk. 

 

Echte causale relaties tussen het Web in de Wijk-project en veranderingen in de sociale cohesie 

van de betrokken buurten zijn moeilijk vast te stellen (Mulder, interview 08.04.2013). Maar het 

project werd wel geëvalueerd aan de hand van kwalitatieve interviews, kwantitatieve enquêtes, 

observaties in de digikamers en registratiegegevens. In de wijk Bargeres kwamen in 2010 2.900 

bezoekers naar de digikamer. Met de websitebouwdoos waren per wijk gemiddeld 250 tot 300 

mensen actief. De evaluatie toont verder aan dat Web in de Wijk sociale en digitale participatie 

kan stimuleren. Heel wat deelnemers ontwikkelden een positiever zelfbeeld ten gevolge van een 

stijgend zelfvertrouwen over de eigen vaardigheden. Veel participanten voelden zich meer 

empowered en waren bijgevolg beter in staat om vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Ook 

het sociaal netwerk van de deelnemers werd uitgebreid, waardoor activiteiten in de wijk meer 

zichtbaar werden, wat vervolgens een positieve impact had op sociale participatie en cohesie in de 

wijk. De evaluatie toonde eveneens een verbetering van de digitale vaardigheden van de bewoners 

aan. Het welslagen van dit project werd in grote mate positief beïnvloed door het voorzien van 

offline begeleiding in de digikamers. De evaluatie onderstreept het belang van professionele 

begeleiding omdat deelnemers dan beter in staat zijn het virtuele te overstijgen en de aangeleerde 

digitale vaardigheden om te zetten naar een sociaal voordeel. Dergelijke professionals kunnen 

bovendien – wegens hun opleiding, kennis en ervaring – een stem geven aan bepaalde kwetsbare 

groepen, zoals ouderen of etnische en culturele minderheden of aandacht besteden aan bepaalde 

maatschappelijke problemen zoals huiselijk geweld of discriminatie. Zij zijn in staat de wijk te 

activeren en meer mensen bij het project te betrekken (Mulder, interview 08.04.2013). 

 

Een belangrijke uitdaging voor het project is het beperkte budget waarmee Web in de Wijk haar 

doelstellingen moet bereiken. Het voorzien van professionele begeleiding – één van de 

succesfactoren van het project – vraagt een behoorlijke financiële inspanning. Web in de Wijk 
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wordt louter projectmatig gefinancierd door gemeentes, woningbouwcorporaties, onderzoeksgelden 

en subsidiërende instanties voor periodes van 1 tot 2 jaar. Sociale doelstellingen vereisen echter 

een langetermijnvisie. De discrepantie tussen de projectmatige financiering en de ontwikkeling 

van een lange termijn visie wijst op een structureel probleem. De evaluatie van dergelijke 

kleinschalige of middelgrote projecten kan zelden gebeuren binnen de grenzen van de 

projectfinanciering wegens financiële of tijd gerelateerde drempels. Dit maakt het moeilijk om 

concrete resultaten voor te leggen, wat vervolgens negatieve gevolgen heeft op het werven van 

nieuwe fondsen (Mulder, interview 08.04.2013). 

 

Case 2: Digital Champions 

 

Het Digital Champions-project is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk in 2009 als nationaal 

initiatief. Het was bedoeld om de ontwikkeling van lokale digitale inclusie projecten te stimuleren 

en te ondersteunen door zowel burgers als organisaties en bedrijven aan te sporen om acties te 

ondernemen gericht op het verbeteren van de digitale participatiegraad. Sinds 2012 werd Digital 

Champions op vraag van de Europese Commissie uitgebreid naar andere Europese landen en 

werd de focus verlegd naar het delen van kennis, methodieken en beste praktijken (Capgemini 

Consulting, 2012). Digital Champions richt zich niet rechtstreeks tot de eindgebruiker, maar tot 

intermediaire actoren zoals bedrijven, middenveldorganisaties, overheidsinstellingen en burgers 

die allen worden aangespoord om niet-gebruikers te ondersteunen bij een eerste online ervaring. 

Het is gebaseerd op (1) de assumptie dat motivationele barrières het gebruik van digitale media 

belemmeren en (2) de overtuiging dat intermediaire actoren beter geplaatst zijn dan formele 

onderwijs- of welzijnsinstellingen om deze barrières te doorbreken. Deze overtuiging is gestoeld op 

het idee dat intermediaire actoren gemakkelijk en beter de meerwaarde van het internet en 

digitale media kunnen tonen aan niet-gebruikers. Aansluitend focust Digital Champions op het 

verhogen van het algemene bewustzijn over het belang van digitale inclusie, het verlenen van 

beleidsadvies over digitale inclusie en het verbeteren van online overheidsdiensten. Hoewel de 

relatie tussen digitale en sociale uitsluiting in dit project niet altijd nadrukkelijk aanwezig is – de 

klemtoon ligt voornamelijk op digitale inclusie – schenkt het bijzondere aandacht aan participatie 

van groepen, voornamelijk volwassenen, die geconfronteerd worden met of het risico lopen op 

sociale uitsluiting. Dit uit zich in het feit dat Digital Champions grotendeels inzet op lokale 

vrijwilligers of intermediaire actoren die fungeren als vertrouwenspersonen en daarom beter 

gepositioneerd zijn om mensen uit kansengroepen te bereiken. Zij hebben doorgaans ook beter 

zicht op de bestaande motivationele barrières waarmee kansengroepen op vlak van digitale 

participatie geconfronteerd worden. 

 

Voor de uitvoering van het project werden partnerschappen aangegaan met organisaties uit de 

publieke sector, zoals lokale overheden en non-profit organisaties en organisaties uit de private 

sector, zoals Microsoft, Google, British Telecom, McDonalds, BBC en Skype. In 2012 waren 1.300 

partners betrokken bij het project. Er werd een ‘GO ON’-badge ontwikkeld om alle acties onder 

een gemeenschappelijke noemer aan te brengen. Daarnaast werden ook burgers, organisaties en 

bedrijven die op één of andere manier iemand in hun naaste omgeving helpen met digitale media, 

aangespoord om zich te registreren als lokale Digital Champion. Deze lokale Digital Champions 

werden gerekruteerd via de ‘Race Online 2012’-campagne. Om het gevoel van betrokkenheid en de 
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nodige draagwijdte te creëren, werd voor de lokale vrijwilligers een Facebook pagina opgericht om 

ervaringen uit te wisselen. 

 

Het Digital Champions-project werd geëvalueerd aan de hand van kwalitatieve interviews en 

kwantitatieve data aangeleverd door de verschillende partners. De effectieve meerwaarde van het 

project blijkt moeilijk aantoonbaar omwille van het ontbreken van een directe relatie tussen 

initiatieven en het al dan niet online gaan van individuen. Wel is het zo dat het aantal 

internetgebruikers tussen 2009 en 2011 met 2 miljoen is gestegen. Maar het blijft dus onduidelijk 

in hoeverre het Digital Champions-project hiertoe heeft bijgedragen. De evaluatie toont wel aan 

dat het project zeer succesvol was in het aantrekken van extra fondsen in de vorm van bepaalde 

diensten, zoals marketing of communicatie. Naast de 3 miljoen pond basisfinanciering, kon het 

project 2,2 miljoen pond pro bono aantrekken via partners. Hiernaast kon het project rekenen op 

zeer veel media-aandacht die het bewustzijn bij het grote publiek heeft vergroot, wat ook geleid 

heeft tot hernieuwde politieke aandacht voor digitale inclusie. Het project heeft ook een 

aantoonbare impact gehad op de ontwikkeling van digitale openbare diensten. Zo werd ten gevolge 

van dit project een pilootwebsite (http://alpha.gov.uk) gelanceerd als een gecentraliseerde website 

voor publieke informatie en diensten. 

 

Het Digital Champions-project werd geconfronteerd met uitdagingen op 2 niveaus. Een eerste 

betreft het ontbreken van een concreet actieplan met een duidelijke communicatie naar de 

betrokken partners toe. Het ontbreken van een dergelijk plan heeft geleid tot onduidelijkheden 

over de rol van de commerciële partners. De commerciële realiteit van de betrokken partners 

bemoeilijkte in verschillende gevallen het tegemoetkomen aan de hoge verwachtingen die 

doorheen het project werden gesteld. Dit had uiteindelijk een negatieve invloed op het aangegane 

engagement. Een tweede uitdaging betreft de praktische ondersteuning voor allerhande partners, 

commercieel maar ook niet-commercieel. Verschillende partners kampten vaak met een gebrek 

aan kennis en expertise omtrent de implementatie van digitale inclusie-projecten. Dit gebrek werd 

onvoldoende opgevangen vanuit het Digital Champions projectteam (Capgemini Consulting, 2012). 

Ondanks het feit dat Digital Champions niet afhankelijk is van projectfinanciering is de 

duurzaamheid van het project niet gegarandeerd. De vraag blijft in hoeverre het engagement van 

alle betrokken partners zal stand houden na afloop van het project en na saturatie van de media-

aandacht voor de problematiek van digitale inclusie. 

 

Case 3: RePlay 

 

Het RePlay-project werd opgestart in 2008 met financiering van de Europese Commissie, in het 

kader van het ‘7th Framework Program’. Het omvatte de ontwikkeling van een videospel voor 

kwetsbare jongeren en werd uitgetest in verschillende scholen en hulpcentra in Spanje, Roemenië 

en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste partners van het project waren onder andere de A.I. 

Cuza Universiteit in Roemenië, het Spaanse bedrijf InnovaTEc en het Britse 

communicatieagentschap White Loop. De testfase van RePlay liep ondertussen ten einde. 

Momenteel exploreert het RePlay-team de mogelijkheden om het spel als commercieel product op 

de markt te brengen (Ibanez, 2010; RePlay, 2012). RePlay richt zich op kinderen en jongeren 

tussen 10 en 14 jaar die risico lopen op sociale uitsluiting ten gevolge van antisociaal gedrag 

(bijvoorbeeld verstorend gedrag tijdens de lessen op school, disciplineproblemen, pesten, 
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vandalisme, geweld, of seksuele intimidatie). Om dit gedrag bij te sturen, wordt een videospel 

gebruikt waarin jongeren samen met een begeleider besluitvormingsprocessen inoefenen en 

nieuwe waarden aanleren. Het videospel faciliteert een eerlijke en open dialoog en ondersteunt de 

creatie van een vertrouwensband. Bovendien kan de begeleider zich via het videospel een beter 

beeld vormen van de situatie waarin de jongere zich bevindt en zijn rehabilitatietherapie hier op 

afstemmen (Playfoot, 2008; Ibanez, 2010; Replay, 2012). 

 

De aanpak van RePlay is gebaseerd op (1) de populariteit van games bij jongeren en (2) de 

mogelijkheid om via een spelomgeving jongeren intensief te betrekken in een waarheidsgetrouwe 

virtuele realiteit. Het spel speelt zich af in een futuristisch landschap en wordt tegen de tijd 

gespeeld. Naast spelelementen werden ook pedagogische aspecten in de game geïntegreerd. Deze 

aspecten werden bepaald op basis van uitgebreid kwalitatief onderzoek met experten. De game is 

opgebouwd rond verschillende scenario’s die jongeren leren omgaan met groepsdruk en 

besluitvormingsprocessen. Nadat heel het spel doorlopen is, komt de speler in de ‘RePlay-modus’. 

In deze modus krijgen de jongere en de begeleider de mogelijkheid om de voortgang in het spel te 

overlopen en de gemaakte keuzes te bespreken.  

 

RePlay werd geëvalueerd aan de hand van kwantitatieve (enquêtes) en kwalitatieve 

(focusgroepen) onderzoeksmethoden. Medewerkers uit scholen en dagcentra uit de verschillende 

deelnemende landen werden uitgebreid ondervraagd. Het videospel werd overwegend positief 

geëvalueerd wat betreft inhoud en aanpak. De resultaten geven aan dat het gebruik van een 

videospel in een therapeutische omgeving de betrokkenheid van jongeren stimuleert en de 

mogelijkheid tot een meer diepgaand gesprek faciliteert. Hierdoor wordt het makkelijker voor de 

begeleiders om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de kwetsbare jongeren. Directe effecten 

op het gedrag van jongeren konden echter niet gemeten worden. Het is zeer moeilijk om causale 

verbanden te meten tussen het RePlay-project en het gedrag van de doelgroep (Playfoot, 2010).   

 

RePlay werd voornamelijk geconfronteerd met uitdagingen op technologisch vlak (Playfoot, 2010). 

De installatie en het opstarten van het videospel haperde regelmatig en was te tijdsintensief. 

Bovendien werd het spel niet door alle platformen ondersteund. Deze uitdagingen ondermijnden 

het effectieve gebruik van het videospel. Het voorzien van technische ondersteuning en meer 

informatie over de technologische vereisten is dus cruciaal bij toekomstige implementaties. Het 

gebruik van het RePlay videospel werd verder ondermijnd door het gebrek aan flexibiliteit op het 

vlak van inhoud. Niet alle inhouden waren geschikt voor alle leeftijden, persoonlijkheidstypes of 

problemen. Tot slot wees de evaluatie uit dat er onvoldoende omkadering en informatie 

voorhanden was over de manier waarop het spel op een pedagogische manier ingezet kon worden. 

Het voorzien van pedagogische gidsen waarin doelen en doelgroepen duidelijk gecommuniceerd 

worden naar leerkrachten en begeleiders kan daarbij een oplossing bieden. 

 

Case 4: eScouts 

 

Het eScouts-project werd opgestart met steun van het Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA) van de Europese Commissie, in het kader van het Lifelong Learning 

Programme (LLP). Het werd gerealiseerd door de samenwerking van 8 actoren actief in 
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verschillende domeinen. Het project werd in 2011 geïmplementeerd in 6 verschillende Europese 

lidstaten, met name Bulgarije, Duitsland, Italië, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en is 

momenteel nog steeds actief (Diaz e.a., 2012).  

 

eScouts heeft tot doel een intergenerationele leerervaring tot stand te brengen tussen senioren 

(ouder dan 55 jaar) en jongeren (tussen 16 en 25 jaar). De opzet is tweeledig. Enerzijds streeft 

eScouts naar het verbeteren van de digitale vaardigheden van ouderen. Anderzijds wil het de 

sociale vaardigheden van jongeren verbeteren. Digitale media fungeren hierbij als katalysatoren 

voor het stimuleren van sociale inclusie, burgerparticipatie, onderwijs, levenslang leren, culturele 

betrokkenheid en zin voor initiatief en expressie. eScouts beoogt eveneens een verhoging van de  

autonomie en een daling van de (zorg)afhankelijkheid bij ouderen door in te zetten op het 

ontwikkelen van digitale vaardigheden en het stimuleren van gebruik van digitale media. 

Daarnaast wil eScouts een bijdrage leveren op het niveau van de lokale gemeenschappen. Met 

name door het verbeteren van het contact tussen leden van de gemeenschap onderling en door het 

creëren van intergenerationele relaties. Tot slot stelt eScouts een verdere professionalisering van 

het bestaande veld van digitale inclusie initiatieven voorop door het ontwikkelen en testen van 

een methodologie voor intergenerationeel leren (Diaz e.a., 2012; eScouts, 2013).  

 

e-Scouts werkt met e-facilitatoren om de intergenerationele relatie tussen ouderen en jongeren te 

begeleiden. Deze e-facilitatoren zijn individuen actief in lokale organisaties waar onder meer 

gratis toegang tot het internet wordt aangeboden. Voorbeelden zijn bibliotheken, buurthuizen, 

gemeenschapscentra, culturele centra of scholen. Deze actoren staan in rechtstreeks contact met 

de leden van de gemeenschap en zijn daarom bijzonder geschikt om op te treden als digitale en 

sociale mediator tussen ouderen en jongeren. Wat de implementatie betreft, heeft eScouts een 

specifieke methodologie uitgewerkt – de zogenaamde ‘Intergenerational Learning in Blended 

Environments and Spaces’-methodologie (ILBES) – waarin 5 principes centraal staan: focus op 

informele leeromgevingen, inbedding in lokale gemeenschappen, empowerment van doelgroepen, 

participatie in intergenerationele activiteiten en een ethische aanpak door steeds te focussen op 

zowel individuele meerwaarde als meerwaarde voor de samenleving. De implementatie van de 

ILBES-methode gebeurt steeds in 5 fasen: (1) opleiden van de e-facilitatoren, (2) opleiden van 

jongeren tot ICT-trainers voor ouderen, (3) aanleren van digitale vaardigheden aan ouderen door 

de jongeren, (4) opleiden van ouderen tot mentor voor jongeren en (5) inzetten van ouderen als 

coach voor het stimuleren van de sociale vaardigheden van jongeren.    

 

eScouts werd geëvalueerd aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, zoals 

interviews en enquêtes met leden van lokale organisaties en evaluatiesessies met jongeren en 

ouderen. Verder werd gebruik gemaakt van een systematische monitoring en van pre- en 

posttesten om te onderzoeken of de ILBES-methode succesvol was in het stimuleren van 

intergenerationeel leren. Tot slot werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij deelnemers en 

e-facilitatoren. In totaal mobiliseerde eScouts 124 jongeren om deel te nemen aan het project en op 

te treden als ICT-trainer voor ouderen. De groep senioren telde 355 personen, waarvan 32 

fungeerden als mentor voor het stimuleren van de sociale vaardigheden van 80 jongeren. De 

ouderen en de jongeren evalueerden de deelname aan het project overwegend positief (Diaz e.a., 

2012). De dialoog die ontstond tussen beide partijen heeft geleid tot empowerment op 

verschillende vlakken bij de jongeren en de ouderen. e-Scouts werd geëvalueerd als boeiend en 
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nuttig. Naast verbeteringen in digitale vaardigheden, gaven ouderen aan beter ingebed te zijn in 

sterkere sociale netwerken. Ook werden de verwachte leeruitkomsten met betrekking tot digitale 

en maatschappelijke participatie grotendeels ingevuld.  

 

Eén van de belangrijkste uitdagingen van dit project was het betrekken van kwetsbare jongeren 

(Diaz e.a., 2012). De deelnemende jongeren waren hoofdzakelijk afkomstig uit de hogere sociaal-

economische klasse en waren hooggeschoold, hadden een goede talenkennis en deden aan 

vrijwilligerswerk. 94% van de jongeren gaf aan te beschikken over een computer en 

internetaansluiting in de thuisomgeving. Hoewel dit positief was voor het aanleren van digitale 

vaardigheden, ging het eveneens gepaard met een negatieve invloed op de betrokkenheid van de 

ouderen. De ouderen evalueerden de meerwaarde die zij als mentor hadden voor jongeren als 

minimaal, wat nefast was voor hun zelfvertrouwen. Een tweede uitdaging was het verschil in 

digitale vaardigheden bij de ouderen. Jongeren werden onvoldoende voorbereid om een meer 

vraaggestuurde manier te hanteren, dit is vertrekken vanuit de vragen, belevingswereld, noden en 

behoeften van de ouderen zelf. Tot slot wees de evaluatie uit dat er meer nood is aan begeleiding 

van de ouderen doorheen het implementatieproces. 

 

Naar gerichte beleidsaanbevelingen 

 

Dit deel brengt de belangrijkste resultaten van de verschillende onderdelen van de bijdrage samen 

en geeft een reeks beleidsaanbevelingen. Uit de resultaten van de literatuurstudie, de opmaak van 

een stand van zaken van de problematiek, de quickscans, diepte-cases en brainstormsessies blijkt 

duidelijk dat maatschappelijke en digitale participatie gerelateerd zijn aan complexe 

problematieken en processen van in- en uitsluiting. De relatie tussen maatschappelijke en digitale 

uitsluiting blijkt bovendien het meest problematisch voor de groepen die sociaal-economisch het 

meest kwetsbaar zijn. Voor mensen in armoede, langdurig werklozen, laagopgeleiden of 

geïsoleerde ouderen lopen de breuklijnen van digitale en maatschappelijke uitsluiting samen. 

Beide fenomenen omvatten een complex geheel aan determinanten die elkaar in grote mate 

negatief beïnvloeden en vaak ook versterken. Nieuwe mechanismen van uitsluiting manifesteren 

zich echter ook bij kansrijke groepen. Bovendien is de verwachting dat de mate van sociale en 

digitale uitsluiting de komende jaren zal toenemen, onder meer door de gevolgen van de 

economische crisis en de verstrenging van het sociaal beleid. Verwacht wordt dat het aantal 

individuen en gezinnen dat afhankelijk wordt van sociale ondersteuning gestaag zal stijgen. De 

mate van uitsluiting zal bovendien dieper en moeilijker overbrugbaar worden.  

 

Naar een bredere digitale participatie in Vlaanderen  

 

Uit de bijdrage blijkt duidelijk dat de overheid moet inzetten op het verbreden, verdiepen en 

vergroten van de digitale participatie in Vlaanderen. Hoewel Vlaanderen de Europese benchmarks 

haalt wat betreft de verspreiding van breedband en de digitale participatiegraad van kwetsbare 

doelgroepen, behoren we niet tot de Europese kopgroep. Wat betreft internetgebruik is er sprake 

van een belangrijke achterstand ten aanzien van andere economisch goed ontwikkelde landen. 

Zeker inzake mobiel internetgebruik is er nood aan een inhaalbeweging. Belangrijk is dat de 

Vlaamse overheid hierbij een leidinggevende rol opneemt en overgaat tot de realisatie van een 
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horizontaal strategisch plan voor digitale participatie in Vlaanderen. Er moet gestreefd worden 

naar een doorgedreven integratie met beleidsdomeinen die aansluiten bij de digitale leefwereld, 

met name tewerkstelling, onderwijs, gezondheid, wonen, armoede, onderwijs, innovatie, media en 

maatschappelijke integratie. Dit houdt eveneens in dat afstemming nodig is met lokale en federale 

overheden.  

 

Het is hierbij belangrijk om de digitale keuze van individuen te respecteren en niet over te gaan 

naar een technologisch deterministische aanpak waarbij het gebruik van digitale media een 

verplichting wordt. Niet iedereen moet en kan immers mee in het digitale verhaal. Ouderen 

bijvoorbeeld zijn opgegroeid zonder digitale media en trekken zich, omwille van hun beperkte 

economische participatie, vaak goed uit de slag zonder digitale media. Dit betekent dat het 

digitaliseren van diensten en informatie gepaard moet gaan met een alternatieve aanpak waarbij 

niet-digitale netwerken en traditionele mediakanalen gebruikt worden om ouderen en digitaal 

uitgesloten groepen te bereiken en te informeren.  

 

Voor individuen die wel mee willen in het digitale verhaal zullen er in de toekomst extra 

inspanningen geleverd moeten worden. Dit geldt zeker voor mensen in armoede, die omwille van 

verschillende drempels onvoldoende kansen krijgen tot digitale participatie. Zo blijven 

vaardigheden een struikelblok en zijn investeringen nodig voor de realisatie van informele en 

formele trainingen. Bovendien wordt verwacht dat problemen met toegang in de toekomst zullen 

toenemen door de snelle evolutie van digitale media, de toenemende digitalisering van diensten en 

de mogelijke verslechtering van de sociaal-economische situatie. Er is daarom op structureel 

niveau nood aan een algemene prijsdaling van het gebruik van digitale media. Een mogelijke piste 

is dat de huidige categorie rechthebbenden van het sociaal telecom- en internettarief wordt 

herbekeken en dat simultaan een verbeterd sociaal telecom- en internettarief wordt uitgewerkt. 

Dit gaat best gepaard met een automatische toekenning en een transparant beleid. Ook dient 

nagedacht te worden over een daling van de algemene tarieven voor mobiel internet. 

 

Daarnaast kunnen er ook stappen ondernomen worden op het niveau van de toegankelijkheid van 

de digitale media tools zelf en de inhoud van websites en online platformen. Nog te vaak komen 

niet-gebruiksvriendelijke tools op de markt. Vooral de fijne motoriek die de huidige generatie 

digitale media vereisen, vormen een bijkomende drempel voor ouderen. De overheid zou voor wat 

de inhoud en toegankelijkheid van websites betreft, als goed voorbeeld moeten gelden. Intuïtief 

design, toepassingen op maat en het gebruik van klare taal dienen hierbij centraal te staan. Een 

inclusief ontwerp zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering. De overheid zou daarom 

websitebouwers en ICT-ontwikkelaars kunnen stimuleren in het realiseren van 

gebruiksvriendelijke digitale media.  

 

Verder is bewustwording van de meerwaarde van digitale media een belangrijke drempel voor 

zowel kansarme als kansrijke groepen. Omwille van de steeds verdergaande digitalisering van 

diensten, is het noodzakelijk in te zetten op het wegwerken van motivationele drempels door het 

initiëren van bewustwordingsprocessen over de meerwaarde van digitale media. De resultaten van 

de diepte-cases maken duidelijk dat inzetten op het vergroten van het sociaal kapitaal hiertoe een 

waardevolle aanpak is. Door mensen te stimuleren tot het delen van hun kennis met anderen, 

wordt de onderlinge samenwerking en sociale cohesie gestimuleerd. Niet-gebruikers worden zich 
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hierdoor sneller en gemakkelijker bewust van de meerwaarde van digitale media. Hierbij dient 

dus te worden uitgegaan van initiatieven die inzetten op een via via benadering, naar het 

voorbeeld van Digital Champions in het Verenigd Koninkrijk. Hierbij stimuleren en ondersteunen 

voortrekkers in een netwerk in samenwerking met middenveldorganisaties, andere leden in het 

netwerk. Het meedraaien als vrijwilliger in dergelijke initiatieven kan eveneens gezien worden als 

een inlooptraject naar informele en formele opleidingen of tewerkstellingstrajecten. Het is daarom 

belangrijk in te zetten op bewustwordingsprocessen over de meerwaarde van digitale media. 

Hierbij kan makkelijk worden uitgegaan van de bestaande netwerken van middenveldorganisaties 

die momenteel werken met kwetsbare bevolkingsgroepen. Een voorwaarde is wel dat deze 

organisaties de nodige financiële, administratieve en pedagogische ondersteuning krijgen om dit 

te realiseren. 

 

Een belangrijke kanttekening is dat een dergelijke aanpak enkel op een autonome manier werkt 

voor diegenen die reeds sterk in hun schoenen staan en over voldoende sociaal en/of cultureel 

kapitaal beschikken. Om diegenen die sociaal geïsoleerd zijn of digitaal niet mee zijn, te 

stimuleren, te engageren en te begeleiden, blijven intermediaire actoren nodig. Deze organisaties 

zijn cruciale actoren voor het bereiken en begeleiden van kwetsbare groepen omdat ze in direct 

contact staan met deze groepen. Ze fungeren als vertrouwenspersoon en voelen beter de complexe 

problemen aan van kwetsbare individuen dan formele opleidings- of welzijnsorganisaties. Deze 

intermediaire actoren zijn daarom beter geplaatst om motivationele drempels te doorbreken. 

 

De resultaten geven verder aan dat leden van specifieke bevolkingsgroepen zoals mensen in 

armoede, ouderen of jongeren, niet op een eenduidige en homogene manier met digitale media 

omgaan. De idee dat individuen die deel uitmaken van één specifieke bevolkingsgroep met 

identiek dezelfde drempels worden geconfronteerd is met andere woorden achterhaald. 

Afhankelijk van de individuele economische, culturele en sociale situatie, competenties en 

voorkeuren is er sprake van verschillen op het niveau van toegang, attitude en vaardigheden. Om 

te achterhalen welke drempels het gebruik van digitale media belemmeren en welke aanpak 

bijgevolg nodig is om deze drempels weg te werken, is het nodig om bijkomend onderzoek op te 

starten dat focust op het uitwerken van mediaprofielen van gebruikers uit kwetsbare 

bevolkingsgroepen waarbij traditionele media-gerelateerde drempels – toegang, attitude, 

vaardigheden – samen met contextuele factoren worden geïdentificeerd en geanalyseerd.  

 

Een aanzet hiertoe werd gegeven met de opmaak van de 3 mediaprofielen van kwetsbare jongeren 

– de digitale nieuwkomer, de functionele gebruiker en de creatieve multi-tasker – op basis van een 

kwalitatieve analyse. De resultaten geven aan dat de creatieve multi-tasker bijvoorbeeld wel over 

de nodige digitale vaardigheden en positieve attitude ten aanzien van digitale media beschikt, 

maar er nog niet in slaagt digitale media ten volle te benutten voor het verbeteren van zijn sociale 

en economische situatie. Initiatieven die zich richten tot deze jongeren moeten dus inzetten op het 

meer strategisch nadenken over en gebruiken van digitale media en minder op het aanleren van 

operationele vaardigheden. De digitale nieuwkomer daarentegen wordt geconfronteerd met 

verschillende drempels en heeft onder meer nood aan een basiscursus operationele vaardigheden 

en bewustwordingsprocessen over de meerwaarde van digitale media. De afbakening van 

dergelijke mediaprofielen kan leiden tot een betere afstemming van initiatieven van 

middenveldorganisaties op de noden van specifieke segmenten uit hun doelpubliek. Het is echter 
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belangrijk de profielen hierbij niet als vaststaand te beschouwen of als een manier om mensen op 

te delen in hokjes. Het laat daarentegen wel toe om op een gedifferentieerde manier methodieken 

en praktijken te ontwikkelen die nauwer aansluiten bij de mogelijkheden en noden van individuen.   

 

Digitale media voor sociale inclusie: randvoorwaarden en succesfactoren 

 

Deze bijdrage geeft aan dat digitale media inderdaad potentieel hebben om bij te dragen tot 

bredere sociale doelstellingen. Vooral voor ouderen zijn de mogelijkheden legio, onder meer in de 

vorm van e-health initiatieven en de digitalisering van de zorgverlening. Voor kwetsbare groepen 

ligt de meerwaarde van digitale media voornamelijk op het niveau van (1) het ontwikkelen van 

soft skills (meer zelfvertrouwen, meer zelfbewustzijn en een hogere zelfredzaamheid), en (2) het 

ontwikkelen van meer en betere digitale vaardigheden waardoor individuen in staat zijn mee te 

evolueren met de digitalisering van diensten en hun omgeving. Het inzetten van digitale media 

voor het realiseren van bredere maatschappelijke doeleinden zoals empowerment, participatie of 

sociale inclusie is één van de doelen van digitale inclusie-strategieën. Het inclusieve karakter van 

digitale media is echter niet vanzelfsprekend en moet met enige voorzichtigheid benaderd worden. 

Digitale media op zich vormen immers geen motor voor verandering. Het louter digitaal insluiten 

van individuen of het stimuleren van het gebruik van digitale media zijn op zich onvoldoende om 

sociale uitsluiting aan te pakken. Er moet daarom worden voldaan aan een aantal 

randvoorwaarden opdat het inzetten van digitale media bredere maatschappelijke doeleinden zou 

dienen.  

 

Zo is het belangrijk dat de toepassing van digitale media ingebed zit in bredere beleidsdoelen. Het 

verhogen van digitale participatie om sociale participatie te realiseren mag dus niet gezien worden 

als een alleenstaand project maar moet inhoudelijk afgestemd en geïntegreerd worden met sociale 

inclusiemaatregelen in andere beleidsdomeinen zoals gezondheid, economie, onderwijs of 

maatschappelijke integratie. Belangrijk is dat het verschaffen van toegang tot en het (leren) 

gebruiken van digitale media hierbij niet het centrale focuspunt vormen, maar eerder het middel 

moet zijn om andere doelen zoals empowerment, participatie of zelfontwikkeling te realiseren. 

Bovendien is het nodig om de verschillende drempels simultaan te benaderen. Het louter 

wegwerken van één specifieke drempel – bijvoorbeeld door het verschaffen van toegang tot digitale 

media – is onvoldoende om problemen op het niveau van digitale competenties of zelfredzaamheid 

weg te werken. Het louter inzetten op het ontwikkelen van digitale competenties zoals 

knoppenkennis of leren navigeren op het internet, is voor vele individuen onvoldoende voor het 

ontwikkelen van een strategisch gebruik van digitale media. Heel wat kwetsbare groepen hebben 

daarom begeleiding en ondersteuning nodig om te leren hoe ze een economische, sociale, culturele 

of maatschappelijke meerwaarde kunnen halen uit hun gebruik van digitale media. 

 

Het complexe karakter van sociale en digitale uitsluiting en de noodzaak tot het simultaan 

aanpakken van drempels, vraagt eveneens om een breed gedragen beleid en een multi-

stakeholderaanpak waarbij actoren uit diverse sectoren samenwerken en hun kennis delen. 

Lokale, regionale en federale overheden, private sector, middenveldorganisaties en publieke 

instellingen moeten ieder hun verantwoordelijkheid opnemen om een duurzame en simultane 

aanpak voor digitale en sociale inclusie te ontwikkelen. Naast duurzaamheid, is het cruciaal om 

eveneens te investeren in sociale innovatie. Dit kan door de realisatie van pilootprojecten waarbij 
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innovatieve methoden of praktijken gecombineerd worden met bestaande expertise uit het 

inclusieveld. Er ligt een potentiële meerwaarde in publiek-private partnerschappen. Indien deze 

op een coherente manier zijn uitgewerkt, kan dit leiden tot duurzame en effectieve manieren voor 

het bereiken en (her)integreren van kwetsbare groepen in bijvoorbeeld, de arbeidsmarkt. Wel is 

het de bedoeling dat er beleidsmatig wordt ingezet op het coördineren, samenbrengen en 

verspreiden van succesvolle methodieken en duurzame projecten. De resultaten van de quickscans 

en diepte-cases geven aan dat uitgebreide partnerschappen bijdragen tot het verzamelen van 

voldoende financiering om programma’s op grote schaal uit te dragen. Er is sprake van een 

zelfbevestigend proces waarbij meer partners leiden tot meer financiering, meer media-aandacht, 

meer draagvlak, nog meer partners en finaal tot meer impact. De quickscans en diepte-cases leren 

dat hierbij nood is aan een duidelijke visie en eenzelfde idee dat wordt uitgedragen door alle 

partners. Een goed uitgewerkte communicatieplanning en –strategie is daarom cruciaal. 

 

Zoals eerder vermeld, bestaat er geen uniforme aanpak voor het (her)insluiten van individuen 

(Communities and Local Government, 2008). Het sociaal en digitaal insluiten vraagt naargelang 

het individu om het neutraliseren of het tegengaan van een aantal vaak persoonsgebonden 

moeilijkheden inzake motivatie, zelfvertrouwen, leerdempels, enzovoort. Individuen hebben 

verschillende noden en vertonen een grote diversiteit in hun gebruik van en hun interesse voor 

digitale media. Bij het uitwerken van programma’s moet rekening gehouden worden met deze 

diversiteit. Implementatiestrategieën moeten daarom initieel uitgaan van de noden en behoeften 

van individuen en de manier waarop digitale media voor deze individuen een meerwaarde kunnen 

betekenen. Dit houdt in dat persoonlijke interesses en individuele vragen de startbasis vormen 

van informele leer- of doetrajecten. De bredere digitale of maatschappelijke doelstellingen van 

financierende of organiserende instellingen zijn cruciaal maar zijn bij implementatie eerder van 

secundair belang. Indien de focus te zeer op deze bredere maatschappelijke doelstellingen wordt 

gelegd, is het risico reëel dat individuen weigeren te participeren.  

 

Een manier om een vraaggedreven aanpak te realiseren, is via een participatieve aanpak waarbij 

gemeenschappen of individuen centraal geplaatst worden (Steyn & Johanson, 2011). Bij de 

implementatie van een vraaggedreven aanpak ligt de nadruk dus in eerste instantie op de directe 

noden en behoeften van individuen en/of de gemeenschap waarin het project wordt ingebed en in 

tweede instantie op deze van de financierende of organiserende instelling. Een participatieve 

aanpak heeft een meerwaarde omdat de betrokken individuen gemakkelijker en sneller de 

uitgewerkte initiatieven benutten en appreciëren, net omdat ze beter zijn afgestemd op hun 

directe noden en vragen (Warren, 2007). De quickscans tonen eveneens aan dat projecten baat 

hebben bij het vroegtijdig betrekken van de eindgebruiker in het ontwikkelen van initiatieven. Co-

creatie bevordert inzichten in de noden, wensen en beperkingen van de doelgroep waardoor de 

efficiëntie en effectiviteit van projecten verbeterd worden. Op deze manier kunnen heel wat kosten 

en tijd bespaard worden. In de praktijk gebeurt dit echter te weinig. 

 

Tot slot geeft deze bijdrage aan dat het meten van de positieve impact van inclusie-initiatieven 

zeer moeilijk is. Zo laat de projectgebonden werking en de kortstondige termijn van projecten in 

Vlaanderen maar ook elders zelden tijd en financiële ruimte voor een doorgedreven evaluatie. Het 

evalueren van plus- en pijnpunten is echter noodzakelijk om de goede en duurzame werking van 

initiatieven te garanderen. Meer nog, bij pilootprojecten is het evalueren van aspecten zoals 
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strategie, organisatie, methodieken en meerwaarde cruciaal voor beslissingen over een eventuele 

herhaling en/of schaalvergroting van het project. Kwalitatieve of kwantitatieve evaluatiemethoden 

maken best integraal deel uit van toekomstige projectoproepen en -voorstellen. Het is daarom 

noodzakelijk om in toekomstige projectoproepen voor digitale inclusie de nodige financiële 

middelen en tijd te voorzien voor het evalueren van een initiatief.  

 

Bij de 4 diepte-cases was telkens sprake van een zekere ruimte voor evaluatie door middel van 

kwalitatieve of kwantitatieve methoden. De causale relatie tussen digitale participatie en 

maatschappelijke participatie wordt hier echter niet mee aangetoond. Het is zeer moeilijk om deze 

causale relatie te identificeren en te bewijzen omdat tal van externe factoren moeilijk of niet in 

rekening kunnen worden gebracht. Er zijn voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk (bijvoorbeeld 

UK Online Centers55) en initiatieven op Europees niveau (bijvoorbeeld het MIREIA-project56) die 

inzetten op het kwantificeren van de meerwaarde van digitale inclusie-initiatieven. In Vlaanderen 

wordt dit nog niet toegepast. De verwachting is echter dat de economische rationaliteit en de 

‘social return on investment’ van projecten de komende jaren meer en meer bepalend zullen 

worden voor financieringsstromen in Vlaanderen. Oefeningen of onderzoeken die een 

kwantificering van de sociale bijdrage van inclusietrajecten mogelijk maken, zijn daarom 

onontbeerlijk.  

 

Naar concrete acties voor de toekomst 

 

De bijdrage brengt een groot aantal ideeën en acties aan die gericht zijn op het inzetten van 

digitale media voor het verbeteren van het welzijn van ouderen. De verwachting is dat de huidige 

zorgvoorziening en zorgdragers door de toenemende vergrijzing onder druk zullen komen. 

Belangrijk is daarom dat er wordt nagedacht over manieren om de financiële druk en zorglast te 

verminderen. Een groot aantal moderne digitale middelen kunnen ingezet worden om zorgdragers 

te ontlasten en sneller op de bal te spelen in geval van medische of sociale problemen. Digitale 

media hebben duidelijk potentieel op vlak van gezondheidszorg. 

 

Er is voor ouderen en andere zorgbehoevenden nood aan een digitaal gecentraliseerd medisch 

zorgdossier, gebaseerd op het idee van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op dit 

platform dienen alle gegevens te worden samengebracht, niet door ze te dupliceren, maar door 

bestaande databanken met elkaar te verbinden. Gesteld wordt dat dit de structurele formele 

zorglast in grote mate vermindert en vergemakkelijkt. Bedoeling is dat alle zorgdragers – dokters, 

thuisverplegers, apothekers, informele zorgdragers, familie – toegang krijgen tot een centraal 

dossier. Een eerste aanzet hiertoe werd reeds gegeven met Vitalink. 57  Doorheen de 

brainstormsessies werd echter benadrukt dat een dergelijk nieuw digitaal systeem het idee van 

een kruispuntbank moet overstijgen. Het mag geen IT-systeem zijn, maar moet duidelijk de 

identiteit van een nieuw zorgsysteem dragen. Het moet daarom gepaard gaan met een duidelijke 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 UK Online Centres zijn een netwerk van publieke computerruimten in het Verenigd Koninkrijk. Voor meer info, zie 
www.ukonlinecentres.com. 
56 Het Mireia project is een onderzoeksproject van de IPTS, één van de 7 onderzoekscentra van de Europese Commissie, en 
gaat na welke impact digitale inclusie initiatieven in Europa hebben op de Digitale Agenda. Voor meer info, zie 
http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion/MIREIA.html.  
57 Vitalink is een digitaal platform waarin een patiënt zijn gegevens ter beschikking kan stellen van de verschillende actoren die 
instaan voor zijn verzorging, bijvoorbeeld de huisarts of thuisverplegers. Meer info is beschikbaar op www.vitalink.be.	  
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en nieuwe beleidsvisie op de zorgverlening. Het moet bovendien leiden tot een nieuwe wijze van 

zorgdragen en tot nieuwe manieren van wonen zodat ouderen of hulpbehoevenden langer 

zelfstandig thuis kunnen wonen. De opstart van een dergelijk centraal dossier moet eveneens 

gecombineerd worden met een gelijktijdige en transversale aanpak gericht op de vorming en 

bewustwording van formele en informele zorgdragers zodat zij de nodige motivatie en 

vaardigheden verkrijgen om de meerwaarde van het dossier te benutten. Te vaak lopen 

innovatieve aanpakken vast op het ontbreken van motivatie bij de zorgverleners. Inzetten op het 

ondersteunen en motiveren van zorgverleners moet daarom integraal deel uitmaken van het 

implementatieproces en mag niet achteraf, nadat problemen zich voordoen, georganiseerd worden. 

Daarnaast verlaagt het inzetten van digitale media de financiële druk op de zorgverlening omdat 

de kost van digitale media lager ligt dan het inzetten van persoonlijke arbeid. Robotica, 

bijvoorbeeld, wordt in Vlaanderen nog onvoldoende benut. Het is daarom belangrijk om ook na te 

denken over innovatieve e-health projecten die bijdragen tot het verlichten van de zorglast van 

informele en formele zorgdragers.  

 

De (inter)nationale praktijkvoorbeelden belichten de voordelen en opportuniteiten van digitale 

inclusieprojecten voor sociale inclusie. Het project Web in de Wijk geeft aan dat een 

gemeenschapsgerichte aanpak een positieve invloed heeft op de sociale cohesie en het algemeen 

welbevinden in de wijk. Vertaald naar Vlaanderen, heeft dit project potentieel een meerwaarde 

voor wijkwerking in steden. Steden als Gent, Antwerpen en Genk worden in grote mate 

geconfronteerd met sociale problematieken zoals armoede, een hoge werkloosheidsgraad, een grote 

instroom van laagopgeleide migranten en een hoog percentage laag opgeleide jongeren. Vaak 

concentreren deze situaties van sociale uitsluiting zich in specifieke stedelijke wijken. Initiatieven 

gericht op individuen hebben minder kans om ook op het niveau van de wijk en de gemeenschap 

veranderingen mogelijk te maken. Door echter in te zetten op de wijk in zijn geheel worden 

verschillende problematieken in de wijk simultaan aangepakt en wordt verandering op individueel 

en op wijkniveau mogelijk gemaakt. Er is daarom nood aan een pilootproject rond digitale inclusie, 

gericht op één wijk in een stad, waarbij een totaalaanpak gericht op kwetsbare individuen 

gehanteerd wordt. Dit wil zeggen dat het voorzien van toegang, vorming, ondersteuning en 

opvolging moet plaatsvinden vanuit een participatieve benadering op een termijn van minstens 2 

jaar waarbij samen met de leden van de wijk en de organisaties in de wijk de doelstellingen 

worden geformuleerd. Een dergelijk pilootproject zou een enorme hoeveelheid aan informatie en 

kennis opleveren over strategie, organisatie, methodiek en impact.  

 

Het Digital Champions-project bewijst dat er heel wat potentieel zit in het stimuleren van de 

uitwisseling van kennis over digitale media tussen individuen onderling. De evolutie van digitale 

media gaat dermate snel dat het ook voor digitaal vaardige gebruikers moeilijk is om up-to-date te 

blijven. Door mensen aan te zetten van hun digitale kennis met anderen te delen, wordt dit 

probleem deels opgevangen. De aanpak van het Digital Champions-project heeft ook een 

duidelijke meerwaarde voor niet-gebruikers. Vaak zijn het de individuen bij wie de nodige 

basiscompetenties zoals operationele vaardigheden ontbreken, die geconfronteerd worden met lage 

soft skills en/of knoppenangst of een negatieve houding vertonen tegenover digitale media. 

Vrienden, familie, kennissen, collega’s of lokale verenigingen zijn vaak het best geplaatst om met 

deze drempels om te gaan en op een informele manier bepaalde digitale vaardigheden aan te leren 

of informatie over nieuwe diensten of applicaties aan te reiken. In eerste instantie is het best om 
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de aanpak van het Digital Champions-project te realiseren door middel van het zeer uitgebreide 

netwerk van intermediaire organisaties die werken rond digitale inclusie in Vlaanderen. Het is 

evenwel belangrijk de nodige middelen vrij te maken om deze intermediaire organisaties hierbij te 

ondersteunen. 

 

Tot slot is het belangrijk dat er beleidsmatig een onderscheid gemaakt wordt tussen structurele 

werking voor digitale participatie en inclusie en de opstart of het stimuleren van sociaal 

innovatieve methoden of projecten. De huidige projectmatige ondersteuning van inclusietrajecten, 

zeker in het digitale inclusieveld brengt de duurzaamheid van succesvolle initiatieven in het 

gedrang. Structurele noden in de maatschappij vragen om structurele ondersteuning. Sociale 

inclusie en duurzame impact vragen om een strategie en financiering op lange termijn. Het is 

daarom nodig de financieringsstromen van het versnipperde sociale en digitale inclusieveld te 

herbekijken en na te denken over oplossingen voor structurele financieringstrajecten. 

Tegelijkertijd is het nodig om sociaal innovatieve praktijken en methodieken te ontwikkelen. De 

projecten eScouts en Replay wijzen beiden op het belang van innovatieve methodieken en 

praktijken. Sociaal innovatieve ideeën kunnen zonder meer via projectwerking gefinancierd 

worden omdat ze best eerst worden uitgetest in pilootprojecten, om nadien breder te worden 

uitgedragen. Eens succesvol, vragen deze innovatieve aanpakken wel om structurele 

ondersteuning. Naar duurzaamheid toe is het wel cruciaal om ook in innovatieve projecten reeds 

een doordacht businessplan te integreren. Te vaak blijven ideeën beperkt tot pilootprojecten 

omdat er onvoldoende aandacht besteed wordt aan de leefbaarheid en economisch realiteit. Een 

implementatie- en distributieplan moeten daarom integraal deel uitmaken van een projectplan.  

 

Besluit 

 

De digitale participatiegraad in Vlaanderen ligt relatief hoog in vergelijking met de Europese 

situatie. Op bepaalde vlakken, zoals breedbandpenetratie behoort Vlaanderen tot de koplopers in 

Europa. In vergelijking met landen of regio’s die een gelijkaardig socio-economisch profiel hebben, 

hinkt Vlaanderen echter nog achterop. Ruimte voor verbetering situeert zich op het niveau van 

mobiel internet waarvan de prijzen in Vlaanderen nog te onoverzichtelijk zijn, of op het niveau 

van de digitale participatie van kwetsbare doelgroepen waarvan slechts 65% regelmatig gebruik 

maakt van het internet. Longitudinaal onderzoek naar digitale vaardigheden vergelijkbaar met de 

trendrapporten in Nederland, kan daarbij een waardevolle schakel zijn.   

 

Deze bijdrage geeft aan dat een genuanceerd beeld over digitale participatie noodzakelijk is. 

Voldoende en kwaliteitsvolle toegang resulteert niet noodzakelijk in een gediversifieerd gebruik. 

Ook leidt een gebrek aan toegang niet automatisch naar een beperkt gebruik. Niet alle kwetsbare 

bevolkingsgroepen ervaren digitale uitsluiting in dezelfde mate of op dezelfde manier. Dit 

betekent onder meer dat een gedifferentieerde aanpak nodig is om de digitale participatie van 

kwetsbare individuen te verbeteren. De verwachting is bovendien dat er zich bij iedere nieuwe 

technologische innovatie en iedere nieuwe evolutie in digitale media, een gelijkaardig patroon van 

weerstand, gebrek aan vaardigheden en vertrouwen zal afspelen. De steeds verdergaande 

digitalisering van de maatschappij in alle levensdomeinen zal bovendien de structurele 

maatschappelijke achterstand van kwetsbare doelgroepen vergroten en/of versterken. De 

pessimistische toekomstverwachtingen van de socio-economische situatie en de digitale 



	   283	  

participatiegraad in Vlaanderen liggen in dezelfde lijn. Er wordt gevreesd voor een verstrenging 

van het beleid die samen met een culpabilisering van sociaal uitgeslotenen en een 

neoliberaliseringstrend in de zorg- en dienstverlening kan leiden tot de uitholling van het sociaal 

beleid. De zwakste en meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving zullen hier de meeste 

nadelen van ondervinden. De overheid moet bijgevolg inzetten op het verbreden, verdiepen en 

vergroten van de digitale en maatschappelijke participatie in Vlaanderen.  

 

Digitale media hebben potentieel om bij te dragen tot het vergroten van de digitale 

participatiegraad en het behalen van bredere sociale doelstellingen. Het is echter belangrijk zich 

bewust te zijn van het feit dat digitale media op zich geen motor voor verandering zijn. Digitale 

media kunnen wel een middel zijn om andere doelen zoals empowerment, participatie of 

zelfontwikkeling te realiseren. Maar dit vraagt om een doorgedreven integratie met 

beleidsdomeinen die aansluiten bij de digitale leefwereld, met name tewerkstelling, onderwijs, 

gezondheid, wonen, armoede, onderwijs, innovatie, media en maatschappelijke integratie. Dit 

houdt eveneens in dat afstemming nodig is met lokale en federale overheden. Het is dus cruciaal 

om werk te maken van een structureel en duurzaam digitaal inclusie beleid waarbij een brede 

aanpak gehanteerd wordt.  

 

Deze bijdrage toont aan dat dit op verschillende manieren gerealiseerd kan worden. De diepte-

cases geven het potentieel aan van initiatieven die focussen op wijkniveau en gerealiseerd worden 

vanuit een participatieve benadering op basis van een doorgedreven samenwerking met lokale 

actoren en de gemeenschap zelf. Ook het opstarten van bewustwordingsprocessen, in navolging 

van het Digital Champions project in het Verenigd Koninkrijk, kan een meerwaarde betekenen 

voor het vergroten van de digitale participatiegraad in Vlaanderen. Daarnaast omvat Vlaanderen 

een zeer versnipperd geheel van inclusie-initiatieven. Een betere afstemming van deze initiatieven 

onderling, meer ondersteuning en coördinatie, alsook het nadenken over schaalvergroting en meer 

samenwerking, kan hier alvast een oplossing bieden. Een belangrijke denkoefening hierbij is het 

bekijken van de huidige financieringsstromen en het exploreren van alternatieve 

financieringsvormen zoals publiek-private partnerschappen. Er moet ten slotte ook nagedacht 

worden over het uitwerken van een gecombineerde aanpak waarbij tegelijk ingezet wordt op een 

structurele werking en op sociaal innovatieve projecten. 
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De
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Vo
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<	  20	  I/H	   	   √	   ?	   	   ?	   	   ?	   	   	   	   ?	   	   	   ?	   	   	   	   	   ?	   	   	   	  
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101-‐1000	  I/H	   	   	   ?	   √	   ?	   √	   ?	   √	   	   ?	   ?	   	   	   ?	   	   	   	   	   ?	   	   √	   √	  
>	  1000	  I/H	   √	   	   ?	   	   ?	   	   ?	   	   √	   	   ?	   	   √	   ?	   √	   √	   	   √	   ?	   	   	   	  
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WD	  <	  20	  I/H	   ?	   √	   	   	   ?	   	   	   	   NA	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
WD	  =	  20-‐100	  I/H	   ?	   	   	   	   ?	   	   	   	   NA	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
WD	  =	  101-‐1000	  I/H	   ?	   	   	   	   ?	   	   	   	   NA	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   √	  
WD	  >	  1000	  I/H	   ?	   	   √	   √	   ?	   √	   √	   √	   NA	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   	   √	   √	   	   	   	  
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Lokaal	   	   √	   √	   √	   	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	  
Regionaal	   √	   	   	   √	   	   √	   √	   	   	   √	   √	   	   √	   	   √	   	   	   	   √	   	   	   	  
Nationaal	  	   	   	   √	   	   	   √	   	   	   √	   	   	   	   	   √	   	   	   	   √	   	   	   	   	  
Internationaal	  (EU/pan-‐EU)	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   	   	   	   	   √	   	  
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	  Non-‐profit	   √	   √	   	   √	   	   √	   	   √	   	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	  
	  Sociaal	   	   	   √	   √	   √	   √	   	   √	   	   	   	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   	   	   √	   √	   	  
	  Academisch	   	   	   	   √	   √	   √	   	   √	   √	   	   √	   	   	   	   √	   	   	   	   	   	   √	   √	  
	  Overheid	   √	   √	   	   	   	   	   √	   	   √	   √	   √	   	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   	   	   √	  
	  Commercieel	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   	   	   	  
	  Vrijwilligers	   √	   	   √	   	   	   	   	   	   	   √	   √	   √	   	   	   √	   	   	   √	   	   √	   √	   √	  

	  

	  

Ev
al
u-‐ at
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	   Kwantitatief	   	   √	   	   √	   √	   √	   ?	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   ?	   	   √	   ?	   √	   √	  

Kwalitatief	   ?	   √	   √	   √	   √	   √	   	  
?	   √	   √	   	   	   √	   	   	   	   	   ?	   √	   √	   ?	   √	   	  

	   	  

R e s u lt a t e n	  Toename	  digitale	  participatie	   	   √	   	   √	   	   √	   	   	   	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   √	   	   √	   √	   √	   √	   	  
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Toename	  sociale	  participatie	   	   √	   √	   √	   √	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   √	   √	   	   	   √	   	   √	   	  
Toename	  bewustzijn	   √	   	   	   √	   	   √	   	   	   √	   	   √	   √	   	   	   	   √	   √	   √	   	   	   √	   	  
Meer	  sociaal	  contact	   	   √	   √	   √	   √	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   √	   	   	   	   √	   √	   	   	  
Tewerkstelling	   √	   	   	   	   	   	   √	   	   	   	   	   	   √	   	   √	   	   	   	   	   	   	   √	  
Return	  on	  investment	   √	   	   	   	   	   	   	   √	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Infrastructuur	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   	   	   	   √	   	   	   	  
	  Toename	  opleiding/onderzoek	   	   	   	   √	   	   √	   	   	   	   	   	   √	   √	   	   √	   	   √	   √	   	   	   √	   	  
Impact	  op	  beleidsstrategieën	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   	   	   	   	   	   	   	   	   √	   	   	   	   	  

	   	  

Ui
td
ag
in
ge
n	  

Comm.	  met	  partners	   ?	   √	   ?	   	   	   	   ?	   	   ?	   ?	   ?	   √	   	   ?	   ?	   ?	   √	   √	   	   √	   	   	  
≠	  levels	  ICT	  geletterdheid	   ?	   √	   ?	   √	   	   	   ?	   	   ?	   ?	   ?	   	   √	   ?	   ?	   ?	   	   	   	   	   √	   √	  
Technisch	   ?	   	   ?	   	   √	   √	   ?	   √	   ?	   ?	   ?	   	   √	   ?	   ?	   ?	   	   	   √	   	   	   	  
Steun/financiering	   ?	   	   ?	   	   	   	   ?	   	   ?	   ?	   ?	   	   	   ?	   ?	   ?	   	   	   √	   	   	   	  
Managen	  reputatie	   ?	   	   ?	   	   	   	   ?	   	   ?	   ?	   ?	   	   	   ?	   ?	   ?	   	   √	   	   	   	   	  

	  
Legende:  

Blanco = niet van toepassing voor de organisatie 
√ = wel van toepassing voor de organisatie 
NA = gegevens niet aanwezig 
EM = economische middelen 
CM = culturele middelen 
SM = sociale middelen 
PBM = politieke en burgerlijke middelen 
PM = persoonlijke middelen 
I/H = individu/huishouden 
WD = werkelijke deelname 
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3.2.3 Inhoudelijke	  contextualisering	  
 

Het vijfde artikel van het doctoraat – Van digitale naar maatschappelijke participatie: opportuniteiten en 

uitdagingen – omvat verschillende onderdelen en heeft bijgedragen tot een aantal waardevolle 

inzichten voor het doctoraat. De onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht, per onderdeel van het 

doctoraat:  

 

Bijdrage artikel 5 – Van digitale naar maatschappelijke participatie: opportuniteiten en uitdagingen 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Sociale uitsluiting, digitale uitsluiting 

⋅ Sociale inclusie, digitale inclusie 

⋅ Maatschappelijke participatie, digitale participatie 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusiebeleid:  

⋅ Sociaal telecomtarief voor financieel kwetsbare groepen 

⋅ Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke tools 

⋅ Gebruik van klare taal 

⋅ Vergroting van het sociale kapitaal van mensen 

⋅ Stimulering van kennisdeling tussen mensen 

⋅ Bewustwordingsprocessen over de meerwaarde van digitale media 

⋅ Onderscheid tussen structurele werking en innovatieve pilootprojecten 

Digitale media voor sociale inclusie 

⋅ Ingebed in bredere beleidsdoelen 

⋅ Digitale media als tool om empowerment, participatie, zelfontwikkeling te stimuleren 

⋅ Persoonlijke interesses en individuele vragen als startbasis 

⋅ Gemeenschapsgerichte aanpak 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Update stand van zaken van digitaal mediagebruik in Vlaanderen 	  

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beleidscontext 

⋅ Pessimistische verwachtingen over de evolutie van sociale en digitale ongelijkheden 

⋅ Inhaalbeweging nodig met betrekking tot mobiel gebruik 

 

Conceptueel gaat het vijfde artikel uit van de terminologie die vanuit de projectoproep van de 

Studiedienst van de Vlaamse Regering werd gevraagd. Het artikel focust sterk op het idee van 

participatie maar dit wordt inhoudelijk voornamelijk in relatie gezet tot de mate waarin en de manier 

waarop mensen digitale media gebruiken. Het eerste deel van het artikel levert niet meteen nieuwe 

inzichten op, maar is grotendeel een vertaling van de kennis uit Deel I over digitale uitsluiting in de 

context van participatie. De stand van zaken over digitale participatie in Vlaanderen heeft wel 

bijgedragen tot een groter besef van het problematische karakter van schooluitval en laaggeletterdheid 

in Vlaanderen. Volgens de cijfers gaat het om een substantieel grote en vooral ook jonge groep 

mensen. Door hun laag geletterdheidsniveau lopen zij ook het risico om met digitale uitsluiting te 

worden geconfronteerd.  

 

De belangrijkste meerwaarde zit echter vervat in het deel over de toekomstvisie voor 2015 en in het 

deel over de inzet van digitale media voor sociale inclusie. Met betrekking tot de toekomstvisie is vooral 
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het pessimistische karakter van de verwachtingen opvallend: toename van sociale ongelijkheden, 

negatieve invloed op overheidsbudgetten, economische rationalisering van diensten, verstrenging van 

het sociaal beleid, een sterkere digitaliseringspush, een verhoogd risico op digitale uitsluiting. Dit 

impliceert een aantal kritische bedenkingen over de toekomst voor e-inclusie in Vlaanderen. In het 

eerste en het tweede artikel werd reeds duidelijk dat er in het verleden geen structurele erkenning en 

financiering van het werkveld bestond. Indien de situatie evolueert zoals in Sociale Staat Vlaanderen 

wordt verwacht, is de kans klein dat er in de toekomst wel zal worden ingezet op een structurele 

erkenning en financiering van e-inclusie-actoren.  

 

Uit het deel over de inzet van digitale media voor sociale inclusie, is vooral de functie van digitale 

media belangrijk. Digitale media worden bewust ingezet om positieve processen te initiëren en te 

stimuleren, maar het kunnen omgaan met digitale media wordt hierbij als secundair beschouwd. De 

vraag is dan wat de effectieve meerwaarde van de inzet van digitale media is en waarom er moet 

worden afgestapt van bestaande methoden of tools voor gelijkaardige processen van empowerment.  

3.2.4 Inhoudelijke	  aanvullingen	  	  
 

Het vijfde artikel gaat uit van een eerder positivistische en mediumdeterministische visie op de inzet 

van digitale media om participatie te vergroten. Digitale media hebben inderdaad het potentieel om 

positieve maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen, maar kunnen evengoed leiden tot 

perverse effecten zoals een bestendiging of versterking van mechanismen van sociale en digitale 

uitsluiting bij kwetsbare groepen. In het kader van het DGEI-project – Digital Games for Empowerment 

and Inclusion – werd daarom een meer kritische invalshoek uitgewerkt door de doctoranda.58  

 

Het DGEI-project is een realisatie van verschillende iMinds onderzoekers in opdracht van IPTS 

(Institute for Prospective Technological Studies), een van de zeven JRC’s (Joint Research Center) van 

de Europese Commissie. Inhoudelijk gaat het DGEI-project in op de manier waarop digitale games 

processen van empowerment en inclusie bij kwetsbare groepen kunnen ondersteunen. Het project 

behelst een uitgebreide stand van zaken van de opportuniteiten en de uitdagingen van de inzet van 

games voor bredere maatschappelijke doeleinden zoals empowerment en inclusie, vanuit een 

theoretische en praktijkgerichte invalshoek. Het project omvat een uitgebreide literatuurstudie die 

focust op (a) de invulling van de sleutelconcepten digital games en play, inclusie en empowerment; (b) 

leer- en spelpraktijken in digitale games; (c) het belang van motivatie; (d) mogelijke toepassingsvelden; 

(e) karakteristieken van de game-industrie; (f) adoptie, implementatie en gebruik van digitale games; 

en (g) meting van impact. Daarnaast bevat het rapport zeven diepgaande case studies van bestaande 

praktijkvoorbeelden waarbij digitale games worden ontwikkeld en ingezet om kwetsbare groepen te 

ondersteunen. De focus ligt hierbij op de identificatie van factoren die deze ondersteuningsprocessen 

stimuleren en belemmeren. De conceptuele invulling van empowerment en inclusion gebeurde op 

basis van een literatuurstudie. De cases werden uitgewerkt door middel van desk research (cf. game 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
58 Voor	  een	  volledige	  versie	  van	  het	  volledige	  onderzoeksrapport,	  zie	  bijlage	  nr.	  20	  –	  DGEI	  project	  State	  of	  Play.	  
Voor	  het	  finale	  rapport	  gepubliceerd	  door	  de	  Europese	  Commissie,	  zie	  bijlage	  nr.	  5	  –	  Rapport	  DGEI	  project.	  
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website, online documentatie, evaluatie- en impactrapporten, academische literatuur) en 

expertinterviews. 

 

Vanuit iMinds SMIT werkten Dana Schurmans, Lizzy Bleumers, Koen Willaert, Prof. Dr. An Jacobs en 

de doctoranda mee. Binnen iMinds SMIT zag de taakverdeling er als volgt uit: 

 

⋅ Doctoranda: uitwerking en redactie van de conceptuele denkoefening met betrekking tot 

inclusie en empowerment. Herwerking, uitbreiding en finale redactie van de case studies; 

⋅ Dana Schurmans: uitwerking en initiële redactie van de case studies; 

⋅ Koen Willaert: uitwerking en redactie van theoretische concepten gerelateerd aan games; 

⋅ Lizzy Bleumers: algemene coördinatie van het project. Uitwerking, review en finale redactie 

van theoretische concepten gerelateerd aan games. Review theoretische concepten rond e-

inclusie en empowerment. Uitwerking methodologische focus en review van de casestudies.59 

Redactie van de finale versie van het rapport;  

⋅ Prof. dr. An Jacobs: algemene supervisie van het verloop van het project.  

 

Het doctoraat werd bewust uitgebreid met twee inhoudelijke aanvullingen die rechtstreeks uit het DGEI-

rapport afkomstig zijn. Deze delen zijn dan ook in het Engels opgesteld:  

 

⋅ Aanvulling 1: Drawbacks of e-inclusion policies  

⋅ Aanvulling 2: Towards a nuanced understanding of empowerment 

 

De eerste inhoudelijke aanvulling – drawbacks of e-inclusion policies – werd aan het doctoraat 

toegevoegd omdat er een aantal kritische kanttekeningen worden geplaatst bij het gebruik van digitale 

media voor bredere maatschappelijke doeleinden zoals empowerment, participatie of inclusie. In de 

voorgaande artikelen van het doctoraat werd steeds het potentieel van een dergelijke aanpak 

benadrukt. Hierbij werd gesteld dat de aanpak succesvol is als de verschillende randvoorwaarden zijn 

vervuld: integratie in bestaande sociale inclusieprogramma’s, digitale media inzetten als middel, 

vraaggedreven, met een participatieve benadering… In de bijdrage uit het DGEI-rapport worden 

hierover een aantal kritische vragen gesteld, om er lessen uit te trekken en de bestaande aanpakken 

verder te verbeteren.  

 

De belangrijkste inzichten uit de aanvulling zijn dat e-inclusiebeleid nog te sterk uitgaat van de 

intrinsieke motivatie van mensen. Daardoor is het niet zeker dat diegenen die het meest ondersteuning 

nodige hebben, ook effectief worden bereikt. Bij de implementatie van e-inclusie-initiatieven moet dus 

steeds bewust worden omgegaan met de identificatie van de doelgroep en hoe deze op een proactieve 

manier kan worden bereikt. Daarnaast moet er kritisch worden gekeken naar de effectieve meerwaarde 

of impact van e-inclusietrajecten. De positieve impact wordt vaak benadrukt, maar zelden concreet 

geëvalueerd. Bij de opstart van een (piloot)project moet de nodige tijd en voldoende budget worden 

voorzien om aan het einde een grondige evaluatie van het project door te voeren.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Voor	  meer	  achtergrondinformatie	  over	  de	  methodologische	  focus	  van	  de	  case	  studies,	  zie	  bijlage	  nr.	  20	  –	  
DGEI	  project	  State	  of	  Play,	  p.	  11-‐12. 
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De onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht van de bijdrage van de eerste inhoudelijke 

aanvulling bij het vijfde artikel, per onderdeel van het doctoraat: 

 
Bijdrage inhoudelijke aanvulling 1 – Drawbacks of e-inclusion policies 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Niet van toepassing 

DEEL II – Digitale Inclusie Kritische benadering van de inzet van digitale media voor sociale inclusie 

⋅ Doelgroepen benaderen met een proactieve toeleidingsstrategie 

⋅ Evolutieve en flexibele aanpak uit verschillende stappen 

⋅ Evaluatie / impact assessment integreren in projecten 

e-Inclusie in Vlaanderen Niet van toepassing	  
Participatief en actiegericht 

proces 

 

De tweede inhoudelijke aanvulling – towards a nuanced understanding of empowerment – werd aan 

het doctoraat toegevoegd omdat het een eerste verdieping bevat van de betekenis en invulling van het 

concept empowerment. Dit werd als doelstelling vooropgesteld aan de start van het doctoraat, maar 

werd tot op heden nog niet behandeld in de vorige artikelen of inhoudelijke aanvullingen.  

 

De meerwaarde van deze tweede aanvulling heeft in de eerste plaats betrekking op de invulling van 

empowerment vanuit een micro-, meso- en macroperspectief. De focus ligt dus niet enkel op de 

versterking van het individu an sich, maar op de versterking van het volledige netwerk waarin het 

individu is ingebed. In de tweede plaats wordt daarom de noodzaak van een participatieve aanpak 

benadrukt. Net als voor e-inclusie is er ook voor projecten die focussen op empowerment, geen one-

size-fits-all oplossing. Projecten moeten inspelen op individuele noden, maar tegelijkertijd geënt zijn op 

de socio-culturele context van de lokale gemeenschap. Dit betekent dat er altijd rekening moet worden 

gehouden met de context van de omgeving, de aanwezige actoren in de gemeenschap en de 

doelgroepen waarvoor projecten zijn bestemd. In de derde plaats wordt empowerment in de bijdrage 

gelinkt aan soft skills en zelfsturing. Dit benadrukt nogmaals het belang van deze vaardigheden en het 

feit dat er met e-inclusietrajecten moet worden ingezet op de ontwikkeling van deze vaardigheden. 

Hierbij aansluitend duidt de bijdrage ook op de relatie tussen agency, inclusie en empowerment. 

Empowerment gaat met andere woorden hand in hand met het idee van zelfbeschikking en een 

doorgedreven beslissingsmacht en -kracht.    

 

Tot slot werden de inzichten met betrekking tot empowerment vertaald en geïntegreerd in het concept 

digital empowerment. Hierbij werden de inzichten uit het werk van Amartya Sen (1993) met betrekking 

tot capabilities opnieuw in aanmerking genomen. Dit heeft bijgedragen aan de visie en doelstelling van 

e-inclusie die in het doctoraat wordt gehanteerd:  e-inclusie als een proces dat mensen ondersteunt om 

de nodige competenties te ontwikkelen om vervolgens een bewuste en geïnformeerde keuze te maken 

om digitale media al dan niet te gebruiken.     

 

Het onderstaande schema bevat een beknopt overzicht van de bijdrage van de tweede inhoudelijke 

aanvulling bij het vijfde artikel, per onderdeel van het doctoraat: 
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Bijdrage inhoudelijke aanvulling 2 – Towards a nuanced understanding of empowerment 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Conceptuele evolutie: empowerment, digital empowerment 

DEEL II – Digitale Inclusie Niet van toepassing	  
e-Inclusie in Vlaanderen 

Participatief en actiegericht 

proces 

3.2.4.1 Aanvulling	  1	  –	  Drawbacks	  of	  e-‐inclusion	  policies	  

Both policy and research subscribe to the idea of achieving social inclusion through e-inclusion 

and the use of digital technologies (Steyn & Johanson, 2011). As Brants & Frissen (2003, p. 4) 

indicate: “Optimists claim that ICT function as a new means of overcoming traditional forms of 

exclusion and inequality, referring to the Internet as an enabling technology leading to greater 

social justice.” Steyn & Johanson (2011) refer to this view as the so called “e-inclusion’s panacea” 

in which digital technologies are considered to be a solution for all problems related to social 

exclusion. Examples of this view are numerous and highly diverse. According to Haché & Cullen 

(2010, p. 21) the following positive effects can be achieved via the usage of digital technologies 

such as digital games to enhance social inclusion: 

 

⋅ Improved numeracy and literacy  

⋅ Development of digital literacy  

⋅ Supporting team-working  

⋅ Reducing stigmatisation  

⋅ Reducing “gang antagonism” and gang feuds 

⋅ Increased confidence and self esteem 

⋅ Increasing motivation to learn more 

⋅ Reduced marginalisation 

⋅ Supporting active citizenship and expanding young people’s horizons and their sense of 

their capabilities 

 

Notley & Foth (2008) mention the positive impact of the use of digital technologies on a 

community’s collective and individual social capital. Research commissioned by the Department of 

Communities and Local Government (2008a, p. 10) identifies four types of benefits:  

 

⋅ Developing social and employment skills: gaining qualification, keeping in touch;  

⋅ Building confidence and ambition: gaining a sense of achievement;  

⋅ Practical tools: job searching, shopping online; and  

⋅ Independence: being able to do more yourself even if you face physical or other barriers.  

 

In addition, they found that, for elderly people, digital tools could help them remain independent, 

overcome isolation and increase and diversify in-house leisure activities (Communities and Local 

Government, 2008c). According to Bianchi et al. (2006, p. 3) similar beliefs should be integrated in 
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an e-inclusion policy agenda: “The key priority areas of health, education, employment and 

equitable participation in collective governance, the analysis of the potential of ICT for inclusion 

points at the following themes as relevant for a potential e-Inclusion policy agenda”: 

 

⋅ Digital tools to support access to the labour market (cf. eLabour)  

⋅ Digital tools to support equitable participation in public and political life (cf. 

eEngagement, eDemocracy, eGovernment) 

⋅ Digital tools to support life-long learning (cf. eLearning) 

⋅ Digital tools to minimize individual impairments caused by ageing, disability and disease 

(cf. eHealth and ICT for independent living and active ageing) 

 

However, the majority of the expectations with regard to the potential added value of digital 

technologies for social inclusion remain largely hypothetical as figures on effective impact are 

lacking. Though digital games carry much potential for the inclusion and empowerment of at-risk 

groups, research on the overall gaming behavior and media usage patterns of at-risk groups is 

missing (Haché and Cullen, 2010; Ortiz, 2009). Acquiring qualitative and more detailed data 

would enable more appropriate policy interventions for the implementation of digital games 

within at-risk communities (Haché and Cullen, 2010).  

 

Often, e-Inclusion policies are put forward as the ideal way for achieving the renewed 

participation and social inclusion of at-risk groups. However, as Tsatsou (2011, p. 326) indicates:  

 

“e-Inclusion is not a solution to the multi-dimensional problem of social exclusion 

and should be seen as a facilitator or result of the dialogue and interdependencies 

between socio-cultural traits of and policy and regulatory practices in the 

information society.”  

 

Mehra, Merkel and Bishop (2004) stress that the true empowerment of at-risk groups can never be 

achieved without looking simultaneously at their use of the Internet and the barriers and 

difficulties of their social realities. Developing suited e-inclusion policies requires a continuous re-

examination of the social dynamics of at-risk groups and their interactions with digital 

technologies. Helsper (2008) confirms the need to review exclusion mechanisms repeatedly 

because digital exclusion is not a fixed situation. Furthermore, Helsper (2008, p. 27) emphasizes 

the role of lifestyles and life stages: “People tend to ‘dip in and out’ of technologies such as the 

Internet, depending on their everyday circumstances. This means that at certain points in their 

lives they are digitally included and at others they are excluded.” According to Haché & Centeno 

(2011, p. 33) this implies that “eInclusion goals cannot be achieved in a straight line but in a 

succession of separate steps that might be taken by citizens depending on their characteristics, “life 

moments” and the options and resources available to them.”  

 

Another prerequisite for successful e-inclusion policies is the intrinsic motivation to use digital 

technologies and become digitally and socially included. Too often, e-inclusion policies rely on a 
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positive attitude amongst currently disengaged groups and hence, chances are real that e-

inclusion policies do not reach their objectives (Sinclair & Bramley, 2010). In this regard, Hüsing 

and Selhofer (2004, p. 22) claim that the so-called Matthew effect, meaning advantaged groups 

will benefit more and easier than disadvantaged groups, might come into play:  

 

“There is legitimate concern that this increased information opportunity will 

disproportionately be used by those who are already advantaged in society, rather 

than narrowing the gap(s) between them and disadvantaged groups of society.”  

 

To avoid this and enable the inclusion of at-risk groups, Mehra, Merkel and Bishop (2004, p. 799) 

add that the effective empowerment of at-risk groups calls for “the active participation of minority 

and marginalized users based on a reconfiguration of relationships surrounding all aspects of 

internet access, training, content development and system design and evaluation.” Another critique 

regarding e-inclusion policies is that the approach of using ICT for inclusion goals sounds 

promising in theory, but appears to be more complex in reality. Several scholars indicate that 

digital inequalities often exist alongside other social inequalities and traditional forms of 

deprivation such as civic engagement, political participation, education or health care (Gilbert, 

2010; Livingstone & Helsper, 2007). Gorski (2008, p. 358) highlights the fact that digital 

technologies might lead to an aggravation of social inequalities:  

 

“What is clear is that these technologies are not, in and of themselves, the great 

equalizers. In fact, as it stands, they more often seem to be tools for further 

embedding existing inequities—existing gaps of access to opportunity.”  

 

And additionally, Witte & Mannon (2010, p. 3) make clear that due to digital technologies new 

inequalities might arise:  

 

“In its current form, then, the Internet is a paradox of twenty-first century American 

life, at once an emblem of a free and open society and an active reproducer and 

possible accelerator of social inequality.” 

 

These different drawbacks of e-inclusion policies imply that a well thought out and project-based 

approach for the use of digital games for empowerment and inclusion is needed.  

 

3.2.4.2 Aanvulling	  2	  –	  Towards	  a	  nuanced	  understanding	  of	  empowerment	  

 

A definition of empowerment is not straightforward since it has different meanings depending on 

the context; a socio-cultural compared to a political context or an individual compared to a 

collective context (Narayan et al., 2002). Most of the literature links the notion of empowerment to 

a process of regaining control:  
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“Empowerment was defined as processes whereby individuals achieve increasing 

control of various aspects of their lives and participate in the community with 

dignity” (Lord & Hutchison, 1993, p. 4).  

 

As such, the concept of empowerment is also used in the sense of enablement: “Enabling people to 

do what is important to them, and enabling people to grow as competent subjects who have control 

over their lives and surroundings” (Makinen, 2006, p. 381). Van Regenmortel (2009, p. 22) puts 

forward three pairs of concepts that represent the core ideas of the notion of empowerment:  

 

⋅ inclusion and active citizenship 

⋅ the socialization of care and the reintegration of individuals into communities 

⋅ individual strength and shared responsibility 

 

According to Lord & Hutchison (1993), three levels of empowerment can be identified, namely the 

individual level (cf. increasing control over daily life circumstances); the small group level (cf. peer 

pressure and knowledge exchange); and the community level (cf. utilization of community 

resources to increase control). Van Regenmortel (2009) confirms the multilevel character of 

empowerment but refers to only two distinct levels, namely (1) the level of individuals themselves 

based upon a more psychological approach to empowerment; and (2) the level of communities or 

other collectives based upon a more socio-political interpretation of empowerment. She emphasizes 

that these two levels are connected and as such interact with regards to the confinement or the 

externalization of empowerment. Hence, using the framework of empowerment for addressing 

social issues avoids thinking in terms of blame the victim or blame the system but brings aspects 

related to both into account (Van Regenmortel, 2009).  

 

Empowerment is also often seen as a process of change and development that consists of four main 

stages: entry, advancement, incorporation and commitment. The first stage – entry – refers to 

motivational aspects that need to be present at individual level. The second stage – advancement 

– in which the motivational aspects to become empowered are elaborated, is strongly influenced by 

the existence of some kind of mentoring relationship within the immediate community of the 

individual. The third stage – incorporation – focuses on the development of a growing political 

consciousness and the willingness to become involved. The final stage – commitment – refers to 

the effective attainment of empowerment and encompasses the situations in which an individual 

applies his renewed competencies in his day-to-day life (Lord & Hutchison, 1993). This staged 

approach also confirms part of the preconditions for empowerment that Van Regenmortel (2009) 

has identified in her work: (1) interaction, (2) process bound, and (3) autonomy. Van Regenmortel 

(2009) states that empowerment can never be reached in an isolated individualized manner but is 

always incorporated in a community-supported process via which individuals are given the 

opportunity to learn and become empowered by doing. Consequently, there is no one-solution-fits-

all approach for empowerment. The process of achieving empowerment always needs to be 

adapted to the context and the stakeholders and target groups that are involved. This explains 

why empowerment frameworks acknowledge the added value of inside knowledge and experience 
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and will put forward participation and collaboration as a prerequisite for the development of a 

suited approach (Van Regenmortel, 2009). 

 

Another way of looking at empowerment and self-empowerment is to take Maslow’s Hierarchy of 

Needs into consideration. Maslow (1943) refers to four hierarchical stages that people seek to 

fulfill before the fifth stage, actual self-empowerment, can effectively take place. These four stages 

consist of (1) access to physiological aspects such as air, food or sleep; (2) access to safety measures 

– e.g. having sufficient social, economic and cultural resources; (3) experience feelings of belonging 

– e.g. being engaged in relationships, experiencing intimacy or friendship; and (4) possess 

sufficient self-esteem – e.g. showing the confidence and self-esteem necessary to undertake various 

rationalized steps to become empowered. This also includes being recognized and valued by others. 

The fifth stage – self-actualization – is considered as the ultimate phase in which individuals are 

merely driven by their intrinsic motivation for personal growth and self-deployment.  

 

In summary, empowerment is inherently a complex concept that entails both strengths and 

weaknesses; that focuses on increased control but simultaneously on providing support; that 

strives for more autonomy of individuals but at the same time emphasizes the importance of unity 

and social cohesion at community level (Van Regenmortel, 2009). The notion of e-inclusion is often 

linked to the concept of digital empowerment. For example Makinen (2006, p. 381) interprets e-

inclusion as follows:  

 

“With information technology people gain new abilities and ways to participate and 

express themselves in a networked society. This can be called digital empowerment, 

which is not a direct consequence of having and using the technical facilities, but a 

multi-phased process to gain better networking, communication and cooperation 

opportunities, and to increase the competence of individuals and communities to act 

as influential participants in the information society.”  

 

According to Heeley & Damodaran (2009) digital empowerment refers to the process of evolving 

from a novice user to a user that is highly skilled and capable of using digital tools in a strategic 

and capital-enhancing way. Another interpretation of digital empowerment refers to the role of 

users as potential co-designers and co-developers:  

 

“Citizens empower citizens to go beyond being ‘users and choosers’ of technology to 

become ‘makers and shapers of the technologies available to them and the rest of 

society. In a truly inclusive digital society, citizens need to be “actively engaged in 

the creation of sociotechnical systems” (Damodaran & Olphert, 2006, p. 51).  

 

Mehra, Merkel and Bishop (2004) use the notion of Internet empowerment instead and identify 

this as a process of gaining self-worth and personal empowerment via the use of the Internet, 

especially amongst at-risk groups. Increasingly, empowerment is put forward as one of the main 

goals of e-inclusion. Selwyn & Facer (2007, p. 6) for example state that the focus of e-inclusion is to 
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“enable all individuals to make informed and empowered choices about the use of ICT whilst 

ensuring these individuals have ready access to the resources required to enable them to act on 

these choices.” This is reflected in the definition for e-Inclusion proposed by Kaplan in the report of 

the eEurope Advisory Group (2005, p. 7) :  

 

“Beyond access to ICT tools and services, beyond even digital literacy, a definition of 

e-inclusion should focus on people’s empowerment and participation in the 

knowledge society and economy.”  

 

Additionally, Heeley & Damodaran (2009) state that best-practices for e-inclusion address more 

than the immediate barriers to digital tools such as access, attitude and skills, but more important, 

also address digital empowerment, digital opportunity, digital equity and digital excellence. As 

such, digital technologies are considered as a tool for a divers range of goals such as training, 

social well-being or economic development. Tsatsou (2011) additionally states that e-inclusion is a 

prerequisite for empowerment. Without being digitally included, individuals cannot be or become 

empowered. Empowerment aims towards an increased control over life circumstances: increasing 

one’s authority and control over resources and decisions that affect one’s life. Two important 

factors can increase this control: assets and capabilities. Assets consist of material assets such as 

housing and thus refer to material goods. Capabilities refer to enabling people to increase their 

wellbeing by using their assets in different ways. An important factor in this is enabling freedom 

of choice (Sen, 1993; Narayan et al., 2002). This means that e-inclusion and empowerment 

strategies “need to respect the diversity of ICT options and the different technology preferences and 

choices that different stakeholders might wish to express. Some user groups are more familiar with 

mobile phones and might find it more convenient to use them. Others are more inclined to use the 

Internet and some might opt to do without new ICT altogether and use conventional tools to 

interact with public authorities or take part in civic life instead. Respect for different ICT choices 

needs to be built into e-Inclusion programmes as far as possible” (Bianchi et al., 2006, p. 19). 

Helsper (2008) refers to the notion of digital choice and defines this as a situation in which 

individuals choose not to use technologies even though they have the capabilities to do so. Hence, 

enabling individuals to make informed and free choices implies they may also choose to exclude 

themselves:  

 

“Actual use is not necessarily the outcome of creating access, as non-use is not by 

definition problematic; exclusion can be a voluntary and conscious strategy” (Brants 

& Frissen, 2003, p. 16).  

 

Whether this self-exclusion is a desirable outcome of e-inclusion is an important point of 

discussion that raises new ethical questions: “Should these self-excluded citizens be badgered and 

subsidised until they change their mind?” (Wright & Wadhwa, 2010, p. 151). Especially, since 

recent empirical research indicates that self-excluded users are predominantly older people living 

in poverty (Wright & Wadhwa, 2010). 
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3.2.5 Belangrijkste	  inzichten	  	  
 

De onderstaande tabel geeft een beknopte weergave van de belangrijkste inzichten uit het vijfde artikel 

en de inhoudelijke aanvullingen, gerangschikt per onderdeel van het doctoraat.  

 
DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ Sociale uitsluiting, digitale uitsluiting 

⋅ Sociale inclusie, digitale inclusie 

⋅ Maatschappelijke participatie, digitale participatie 

⋅ Empowerment, digital empowerment 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusie beleid:  

⋅ Sociaal telecomtarief voor financieel kwetsbare groepen 

⋅ Ontwikkeling van gebruiksvriendelijke tools 

⋅ Gebruik van klare taal 

⋅ Vergroting van het sociale kapitaal van mensen 

⋅ Stimulering van kennisdeling tussen mensen 

⋅ Bewustwordingsprocessen over de meerwaarde van digitale media 

⋅ Onderscheid tussen structurele werking en innovatieve pilootprojecten 

Digitale media voor sociale inclusie 

⋅ Ingebed in bredere beleidsdoelen 

⋅ Digitale media als tool om empowerment, participatie, zelfontwikkeling te stimuleren 

⋅ Persoonlijke interesses en individuele vragen als startbasis 

⋅ Gemeenschapsgerichte aanpak 

Kritische benadering van de inzet van digitale media voor sociale inclusie 

⋅ Doelgroepen benaderen met een proactieve toeleidingsstrategie 

⋅ Evolutieve en flexibele aanpak uit verschillende stappen 

⋅ Evaluatie / impact assessment integreren in projecten 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Update stand van zaken van digitaal mediagebruik in Vlaanderen 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beleidscontext 

⋅ Pessimistische verwachtingen over de evolutie van sociale en digitale ongelijkheden 

⋅ Inhaalbeweging nodig met betrekking tot mobiel gebruik 

 

De onderzoeksvragen en -delen die in de volgende secties van het doctoraat verder moeten worden 

behandeld, zijn aldus:  

 

Deel I – Digitale Uitsluiting ⋅ Niet van toepassing 

Deel II – Digitale Inclusie ⋅ Verdere identificatie en opdeling van bouwblokken van een duurzaam e-

inclusiebeleid  

e-Inclusie in Vlaanderen ⋅ Verder in kaart brengen van de beleidscontext in Vlaanderen 

⋅ Aanzet tot een e-Inclusie-aanpak op maat van de acht profielen van digitale 

ongelijkheden 
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3.3 Een	  kritische	  visie	  op	  digitale	  inclusie	  	  

3.3.1 Situering	  van	  de	  publicatie	  
 

De zesde en laatste publicatie van dit doctoraatsonderzoek ‘Digital inclusion and user 

(dis)empowerment: a critical perspective’, werd gepubliceerd in een special issue van Info. Deze 

speciale uitgave bevatte een selectie van de beste papers die werden voorgesteld tijdens de EuroCPR 

conferentie die plaatsvond op 24 en 25 maart 2014 te Brussel. Het artikel werd in tandem geschreven 

met dr. Jernej Amon Prodnik, post-doctoraal onderzoeker aan het Social Communication Research 

Center en assistent professor aan de Universiteit van Ljubljana. Het artikel werd onderworpen aan een 

dubbele blind peer review en herwerkt tot een volwaardig artikel, opnieuw op basis van een nauwe 

samenwerking tussen Dr. Jernej Amon Prodnik en de doctoranda.  

 

Inhoudelijk werd het artikel vormgegeven vanuit het overkoepelende thema van de EuroCPR-

conferentie ‘Prospects, challenges and limits to user-centric approaches in the digital information 

society’. Daarbij werd gevraagd naar theoretische en empirische bijdragen die een kritische visie op de 

Digitale Agenda reflecteren.60 Het artikel benadrukt de limieten van de participatieve en individu-

gedreven aanpak die eigen is aan digitale inclusie, en gaat dieper in op het spanningsveld tussen 

agency en structuur en de verschillende dynamieken op micro-, meso- en macroniveau die digitale 

ongelijkheden beïnvloeden.  

 

Het artikel positioneert zich binnen een kritische en politiek economische visie op 

communicatieonderzoek. Deze keuze werd bewust gemaakt om verschillende redenen. In de eerste 

plaats gaat het merendeel van de andere bijdragen van het doctoraatsonderzoek uit van een sociaal-

constructivistische en uitermate op verandering geënte visie. Hierbij wordt uitgegaan van de premisse 

dat sociaal en digitaal uitgesloten individuen opnieuw kunnen worden betrokken in het sociale of het 

digitale veld, mits de implementatie van beleidsinterventies om dit proces te realiseren. Het 

doctoraatsonderzoek focust op de formulering van deze beleidsmatige oplossingen en kaart aan welke 

drempels en barrières deze oplossingen verhinderen. De bijdragen gaan echter niet in op scenario’s 

waarbij deze beleidsmatige oplossingen vanuit het beleid niet worden geïmplementeerd, noch op de 

dynamieken die deze implementatie belemmeren. Het artikel geeft daarvoor een eerste aanzet door 

een aantal structurele processen aan te kaarten, die grotendeels buiten het actie- en 

beïnvloedingsterrein van individuele beleidsmedewerkers, middenveldorganisaties, onderzoekers en 

individuele burgers vallen. Participatieve beleidstrajecten waarbij de middenveldorganisaties of 

specifieke doelgroepen worden betrokken bij de reflectie over en de formulering van 

beleidsaanbevelingen, vormen een positieve aanpak om betere beleidsstrategieën uit te werken. Maar 

op zich leiden deze participatieve beleidstrajecten niet automatisch tot veranderingen in het beleid. 

Beleidsmakers moeten de nodige openheid en bereidheid tonen om de aangebrachte aanbevelingen 

effectief te implementeren. Daarnaast speelt ook de beleidscontext een beslissende rol. Staat de 

budgettaire beleidssituatie de implementatie van de aanbevelingen in de weg? Sluit het geldened en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60	  Voor	  meer	  informatie	  over	  EuroCPR	  2014,	  zie	  http://www.eurocpr.org/conferences/eurocpr-‐2014/eurocpr-‐
2014.html	   



	   304	  

geografisch bepaalde regelgevende kader aan bij de nodige interventies? Of vallen de aanbevelingen 

buiten de beleidsbevoegdheid van de betrokken beleidsactoren en kan hierdoor geen verandering tot 

stand komen? Deze factoren op macroniveau, die gerelateerd zijn aan machtsposities en -structuren 

moeten ook mee in aanmerking worden genomen bij de reflectie over mechanismen van digitale in- en 

uitsluiting.  

 

In de tweede plaats wekken de andere bijdragen uit het doctoraatsonderzoek de indruk dat het kunnen 

omgaan met digitale media in belangrijke mate wordt teruggebracht tot het verantwoordelijkheidsniveau 

van het individu. In de andere bijdragen worden de processen van digitalisering van diensten weinig of 

niet ter discussie gesteld, maar wordt eerder bekeken wanneer, waarom en bij wie de digitalisering tot 

mechanismen van uitsluiting leidt en welke interventies nodig zijn om deze uitsluitingsmechanismen af 

te bouwen. Hiermee wordt de assumptie gewekt dat de wereld digitaliseert en dat individuen zelf 

verplicht en verantwoordelijk zijn om deze digitalisering te volgen door zichzelf nieuwe praktijken en 

routines aan te meten en de nodige digitale vaardigheden te ontwikkelen. Maar ook, dat voor diegenen 

die hier niet in slagen, de overheid op haar beurt de nodige oplossingen en ondersteuning moet 

voorzien. Processen van digitalisering hebben zonder meer een impact op individuen, maar worden 

zelden door individuen geconstrueerd. De actoren die de digitalisering leiden en verspreiden, 

beïnvloeden bijgevolg ook hoe, wanneer, waarom en bij wie mechanismen van digitale uitsluiting zich 

manifesteren. Ook deze actoren, en hoe zij handelen, moeten bijgevolg mee in aanmerking worden 

genomen in reflecties over digitale uit- en insluiting en worden daarom aangehaald in het artikel. Met 

het artikel worden dus ook de structurele mechanismen op meso- en macroniveau en de implicaties 

hiervan op microniveau in beeld gebracht.  

 

Tot slot plaatst dit doctoraatsonderzoek zich bewust niet in één specifieke theoretische stroming. Dit 

werd al vermeld bij het begin van het doctoraatsrapport in de secties 1.3.1. en 1.3.2. Het doctoraat wil 

bewust verder gaan dan een eenzijdige visie op de problematiek van digitale uitsluiting en e-inclusie. 

Bijvoorbeeld door een louter politiek economische visie te hanteren, waarbij verklaringen worden terug 

gebracht tot het niveau van structuur en machtsposities; of door enkel een sociaal-constructivistische 

invalshoek te hanteren die uitgaat van de maakbaarheid van de maatschappij en de assumptie dat de 

identificatie en implementatie van beleidsoplossingen volstaat om de mechanismen van sociale en 

digitale uitsluiting weg te werken. Met het artikel wordt doelbewust een beter inhoudelijk evenwicht 

gecreëerd tussen beide theoretische invalshoeken en hoe deze vertaald worden in de problematiek 

van digitale uit- en insluiting.  

 

Zoals vermeld werd het artikel geschreven vanuit een nauwe samenwerking met dr. Jernej Amon 

Prodnik. Wel heeft iedere auteur tijdens het schrijfproces specifieke inhoudelijke focuspunten 

aangebracht. Dr. Jernej Amon Prodnik behaalde zijn doctoraatstitel in 2013 aan de Universiteit van 

Ljubljana met een theoretisch onderzoek getiteld Political Economy of Communication and Structural 

Transformations of Capitalism. De secties van het artikel die ondersteund worden vanuit politiek 

economische auteurs zoals Fuchs of Adorno en Horkheimer zijn bijgevolg toegevoegd door Dr. Jernej 

Amon Prodnik. De secties die rechtstreeks verwijzen naar digitale uitsluiting en e-inclusie werden in 

hoofdzaak door de doctoranda uitgewerkt.  
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3.3.2 Publicatie	  
 

Mariën, I., & Prodnik, J. (2014) Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical perspective. Info, 

16(6), 35–47. 

 

	  
	  
Introduction  

 

This article aims to highlight the main limitations of the emancipatory potentials of digital 

inclusion policies and ICTs as such. Increasingly, empowerment and participation in society are 

put forward as the main goals of digital inclusion (Stewart et al., 2013). By applying user-centric 

and participatory approaches, the assumption is made that individuals will be empowered and as 

such, will be re-included in society (Steyn and Johanson, 2011). Moreover, the normative 

framework of digital inclusion policies is highly based upon individual choices and occurring wants 

and needs that coincide with individual ICT practices and routines (Bianchi et al., 2006). The 

ultimate goal of digital inclusion is claimed to be the development of capital-enhancing user 

practices that are based upon free and fully informed digital choices (Heeley and Damodaran, 

2009). These assumptions, however, tend to a large extent to disregard the social, economic, 

political and technical conditions within which individual choices are made and within which 

individuals must inevitably act. Instead of attempting to narrow the existing social gap within 

class divided societies, and of probing the limitations given at the macro-level by questioning the 

wider social structure, digital inclusion policies tend to individualize problems that are in fact 

social in their nature. To put it in the words of Adorno and Horkheimer (2002:121), they thus try 

to “turn the socially perpetuated wretchedness into remediable individual cases.”  

 

The article positions itself within the critical political economy of communication research 

tradition (Mosco, 2004; 2009; Fuchs 2008; 2011a) and aims to confront the structural consequences 

of social inequalities, existing social hierarchies and power asymmetries against the mechanisms 

of digital inequalities and against the implementation of digital inclusion policies. It is grounded 

within the overall knowledge and insights both authors have developed throughouth their 

theoretical and empirical work. By proceeding from a critical perspective, it aims to demonstrate 

the limitations of user-centric and micro-level approaches, while questioning the normative 

definitions of digital empowerment which tend to be reductionist in their essence and 

instrumental in their aims. Hence, this article addresses the following questions: How are 

structural causes of social and digital inequalities intertwined in the class divided capitalist 

information society? And to what an extent are processes of structural disempowerment and class 

inequalities at a macro-level at odds with inclusion and empowerment policies that are being 

implemented at a mezzo and especially micro-level of society?  
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The Internet in the wider social context and mechanisms of digital exclusion 

 

Structural causes of digital exclusion: The Internet in capitalist societies  

 

From the perspective of critical political economy of communication, it is possible to discern 

several defining processes on the Internet such as user surveillance, privatization, marketization 

and concentration, commodification of both content and also of the users and their activities. 

These processes produce severe inequalities, often hamper possibilities of political engagement, 

participation, and activism of citizens, limit equal access to information, and restrict citizens from 

being fully included in the public life. These tendencies are producing new asymmetries and 

hierarchies on the Internet, thus reproducing or even reinforcing the already existing divides 

present in class societies. For example, most of the Internet is now for-profit oriented, controlled 

by corporations in very much closed and in some cases even oligopolized markets (Bellamy, Foster 

and McChesney, 2011; Fuchs, 2011b; Winseck, 2011; Freedman, 2012; McChesney, 2013; Yong 

Jin, 2013). 

 

Even though the rise of the Internet brought with itself new “winners”, for example Google or 

Facebook, this did not bring along any serious dispersal of power, like the techno-utopians 

expected (Curran, 2012). Moreover, power asymmetries and monopolization is in the case of 

highly-connected markets on the Internet even more likely, while the barriers to entry to the web-

market can be even higher than on other capitalist markets (Hindman, 2011). Dominant web-

companies such as Facebook and Google use collective co-operation, participation and activities of 

the users and their communication as a form of free labour that is canalized in their private 

financial gain (Terranova, 2004; Fuchs, 2011a; 2011b; Prodnik, 2012; Scholz, 2013). It is in fact the 

activities and content produced by the users of the most popular social networks that are the key 

ingredient and preliminary condition for continuing existence and financial success of these 

companies. While there are also obvious social gains for the users of these platforms like 

connecting with friends, new potentials for political organization, novel sources of information, it 

should be pointed out that from a critical political economy perspective economic models of these 

companies leave the actual producers of the content out of the vast financial gains and thus 

further intensify the existing asymmetries. To put it shortly, although it was hoped we would see 

the exact opposite developments, it now seems that the Internet has accelerated some of the 

tendencies that were already present within capitalist societies earlier, including further 

expansion of commodification and even increased social inequalities (Schiller, 1999; Mosco, 2004; 

Fisher, 2010; Fuchs, 2011a; 2011b; Prodnik, 2012; 2014; McChesney, 2013).  

 

According to van Dijk (2005) it is clear that the so-called Mattheus effect - the rich get richer, the 

poor get poorer - is an inherent characteristic of today’s digital society. He emphasises that most 

advantaged groups in society - highly educated, high income, high job status, continuous Internet 

access, high level of digital skills - are continuously able to gain direct benefits from the use of 

ICTs whereas disadvantaged groups - low educated, low income, low job status, problematic 

Internet access, low digital skills levels - are at all levels lagging behind. The Mattheus effect is in 
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fact very consistent with both how the capitalist system develops and operates and also with the 

structure of the Internet itself. It is not only the wider social context (re)producing social 

asymmetries, it is also the link structure of the Internet itself that leads to the winners-take-all 

patterns and niche dominance, which becomes a general rule of the online sphere. This is 

especially evident in Hindman’s concept of Googlearchy, which is defined by the rule of the most 

heavily linked. Because of the rule of Googlearchy, “the number of highly visible sites is small by 

any measure” while “most online content receives no links, attracts no eyeballs, and has minimum 

political relevance” (Hindman, 2009:54). Likewise, the most powerful and influential individuals 

online are those that are already a part of the social elite and this is especially so when it comes to 

political engagement, participation and activism (Curran, 2012). Hindman’s study, which focused 

on the democratic potentials of the Internet, contrary to the common beliefs, found “powerful 

hierarchies shaping a medium that continues to be celebrated for its openness” (Hindman 2011:18). 

In some cases, these asymmetries were proven to be even larger than in the case of the traditional 

mass-media. In his analysis of the on-line worlds, Winseck (2011) mentions a similar tendency to 

Hindman; he points at the evolution of networks towards concentration, conceptualizing this 

process as a power law inherent to the so-called “network effects”. 

 

Various studies focusing on the Internet have shown that the digitization of society leads to, or 

reinforces, mechanisms of social inequalities (van Dijk, 2005; Fuchs, 2008; Helsper, 2008, 2011, 

2012; Steyaert and Gould, 2009). It is clear that people in capitalist societies have neither equal 

opportunities nor do they have equal possibilities to participate in the political decision-making 

processes, neither are they engaged in the public life at large or influencing society and relations 

they are a part of via their (digital) communicative practices. Having Internet access as such does 

not diminish these vast inequalities within digital spaces that are part and parcel of a globally 

integrated capitalist political economic system (Harvey, 2003; Negri and Hardt, 2000, 2009; Fuchs, 

2011b). Steyn and Johanson (2011:54) refer to inequality as an inherent aspect of capitalist 

societies and state that “no distributive nor equal opportunities policies will ever be enough for 

promoting freedom to all individuals under the capitalist mode of production.” Hence, fundamental 

questions regarding the provision of solutions for these structural causes need to be answered. 

Can solutions to ensure the use of ICTs amongst disadvantaged groups, such as the provision of 

qualitative and affordable access or the development of digital skills, be left to the market or to the 

micro-level efforts of civil society?  

 

Structural barriers set against individual agency  

 

The processes mentioned above that (re)produce structural inequalities should, in our opinion, be 

accompanied by a questioning of the action radius of individual agency. Can individuals activities 

conform with the digitization of society and ensure their civic, economic, political or societal 

participation and inclusion, or, on the contrary, are processes of digitization leading to increased 

levels of disempowerment at an individual level?  

 



	   308	  

In today’s society, digitization has become the new social norm that defines the organisation and 

evolution of public and commercial services. The rationalisation of commercial services into digital 

solutions such as Internet banking has led to a situation in which responsibilities for accessing 

and using digital services have shifted from an institutional level - that of the bank itself - towards 

a micro level - that of the individual user. Through digitized services, the responsibilities and 

workload of private companies are being brought down, whereas individuals are accounted for 

acquiring material access (e.g. home pc, secure Internet access…) and the necessary skills and 

awareness. There is however a tendency to ignore individuals that do not have the access or the 

competencies to deal with these digital environments. This consequently increases and reinforces 

mechanisms of exclusion (Helsper, 2011). It also implies that the ongoing and rapid digitization of 

society is leading to the disempowerment of a vast part of the population. 

 

Many, and especially those who are digitally excluded, feel the pressure to assimilate with the 

dominant culture of digitization (Jehoel-Gijsbers and Vrooman, 2007; Vranken et al., 2007). There 

is however the matter of choice. Not all individuals want to become fully engaged with ICTs. Some 

authors therefore make the clear distinction between digital exclusion, referring to the “obstacles 

imposed by the social, economic, geographical or physical situation of individuals, such as not 

being able to afford a computer” and digital choice, to be understood as “the personal choices of 

individuals shaped by an individual’s cultural or social characteristics” (Dutton et al., 2009:16). 

 

According to Helsper (2011) there is however no such thing as a free informed choice. Individual 

choices are partly determined by the individual’s social and cultural capital, while also being 

restricted by the surrounding structures at macro and meso level. Citizens are also constrained by 

what could be called objective circumstances, whether they wish so or not. Overcoming these 

constraints is often not down to one’s own skill-set, knowledge, enthusiasm, or desires, but 

emanates from the wider social structure. Or to put it even more bluntly: if Internet users want to 

preserve their social ties and stay in touch with their colleagues and friends, there is little choice 

but to use the social networking site (SNS) that everyone else uses, which is what Trottier and 

Lyon (2011:98) have defined as soft coercion. Even if users, for example, might be concerned about 

privacy matters, which is the most problematic issue connected to SNS’s, overcoming the risk of 

being excluded can take precedence over other disadvantages such as ignorance, lack of 

competence and awareness (Taddicken, 2011). Similarly, if users want to search the Web, there 

are few alternatives to the dominant search engines that simultaneously sell their private data. So 

called free choices of individuals are in that sense always limited by the contextual circumstances.  

 

Recent studies highlight the highly individualised experience of digital and social exclusion. 

Qualitative research shows that differences in usage patterns or digital skills do not determine 

whether feelings of exclusion submerge, but that the individualised negative experiences with 

ICTs have a significant influence (Brotcorne et al., 2010; Schurmans and Mariën, 2013). However, 

while individuals may not feel excluded as such, they are nevertheless subject to mechanisms of 

exclusion that distinguishes them from the accepted norms in society. Recent research on NEETs - 

individuals not in education, employment or training - showed that several individuals did not feel 
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digitally excluded because they found alternative ways of coping with the different barriers they 

were encountering. For example, they used various public and private Internet access points and 

were able to develop their skills in an autonomous way through a trial-and-error approach. 

Having quality broadband access at home, which is considered to be a given in most Western 

European societies, however appeared to be a major issue for these individuals because of a lack of 

sustainable financial means. Hence, structural mechanisms of inequality are clearly at play 

(Schurmans and Mariën, 2013). Helsper (2012:28) claims that these exceptions, these individuals 

who manage to deal significantly with ICTs in spite of various barriers they encounter, might be 

the most interesting cases to study in order to gain insights and information about inclusion 

processes: “The characteristics of the unexpectedly included will aid theorization about which 

resources and impact mediators are the most important in breaking the rich-get-richer cycle where 

digital exclusion reinforces or perpetuates offline exclusion”. According to Brants and Frissen 

(2003) every reflection about the relation between digital and social exclusion should start from 

determining whether digital exclusion is the direct result of a disadvantaged societal position such 

as a lack of financial means or competences; or whether digital exclusion, just the opposite, even 

creates and reinforces existing mechanisms of social exclusion.  

 

Digital inclusion: towards effective and sustainable processes of 

empowerment? 

 

The misfits of access and the market oriented policies  

 

In contrast with traditional media as landline phones or television, no universal service policy was 

applied to the distribution of the Internet or any new ICTs. The diffusion of these ICTs were (and 

still are) in most Western countries left to the market, and are as such primarily driven by 

commercial interests (van Dijk, 2005; Winseck, 2011; Fuchs, 2008; 2011a; 2011b; Curran, 2012; 

McChesney, 2013). This has led to a series of perverse effects, such as the emergence of socio-

spatial inequalities between, but also within, rural and urban communities (Crang, Crosbie and 

Graham, 2006; Curran, 2012). As Graham (2002:34) emphasized a decade ago: “The societal 

diffusion of ICTs remains starkly uneven at all scales. [...] In cities, clusters and enclaves of 

‘superconnected’ people, firms and institutions [...] and their intense information services, often rest 

cheek-by-jowel with large numbers of people with non-existent or rudimentary communications 

technologies and very poor access to electronic information. The social and economic cores and 

peripheries of the global information ‘age’, rather than being continents apart, now often lie 

geographically adjacent to each other within individual cities, in both the North and the South.” 

 

This uneven development is also reflected in the fact that private companies are cherry picking, 

meaning that they concentrate their investments in socio-spatial regions that promise a certain 

return-on-investment. The lack of broadband access in rural areas for example is not caused by a 

lack of interest from consumers, but created by a lack of interest of private companies as the 

investments needed are significantly higher than the potential returns (Steyaert and Gould, 
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2009). Similar observations were made by Graham (2002), who claimed that “liberalisation” of the 

telecommunication markets intensified the uneven distribution of ICTs. This created a situation 

in which high income areas have become the automatic and obvious place for investments in 

innovative infrastructures and services, whereas the poorer and disadvantaged areas are left 

aside. This demonstrates that the capitalist market is failing to address the uneven distribution of 

ICTs, and, moreover, was (and still is) creating and reinforcing a vast number of structural 

inequalities (Pena-Lopez, 2009; Fuchs, 2008; 2011a). Moreover, it highlights the need for 

structural public policy interventions to redeems these vast inequalities.  

 

Initial public policy interventions at the end of 1990s and at the start of 2000s focused on 

providing access to those without access. These interventions were based on the 

technodeterministic assumption that mere access would directly lead to a take-up and use of ICTs 

and automatic acquirement and development of digital skills (Selwyn, 2004). Several studies have 

however shown the limits of these access and market driven approaches (Mariën et al., 2010; 

Sinclair and Bramley, 2010; van Dijk, 2005). While access remains a primordial condition for the 

use of ICTs, once barriers of access are diminished, inequalities regarding skills and usage 

patterns remain. As Witte and Mannon (2010:147) clarify: “In the end, poor and rich alike might 

have access to the Internet, but only a privileged few are able to turn to the Internet as an asset, a 

lifestyle, and an incentive.” Moreover, differences in skills, attitude and support networks lead to 

segmented usage patterns and substantial discrepancies in the ability of individuals to develop 

capital-enhancing usage patterns (Zillien and Hargittai, 2009; van Deursen and van Dijk, 2013). 

In other words, public policies should address the current market failures by ensuring high quality 

access to all, but should in addition also focus on providing the necessary training opportunities 

and support infrastructures (Steyn and Johanson, 2011). A similar reflection is made by Hargittai 

(2008) who states that additional investments and interventions at the level of training and social 

support are needed in order to enable individuals to reap the benefits of ICTs. Several studies 

therefore suggest policy makers to move away from dominant market interest and invest in the 

development of digital skills across the overall population through formal and informal training; 

and simultaneously, put pressure on private companies to invest in user-driven and user-friendly 

ICTs (Mansell, 2002; Communities and Local Government, 2008a; Tsatsou, 2011).  

 

Gradually, the notion of digital inclusion has come to the fore in policy and research, and 

moreover, was conceptualized beyond the mere provision of access. Instead, digital inclusion is 

seen as the process through which direct barriers to ICTs (e.g. access, motivation, support, digital 

skills…) are brought down and through which individuals are enabled to regain a sense of power 

on their life, and increase their ability to participate in various life domains (e.g. employment, 

education, culture, politics…) (Brants and Frissen, 2003; Haché and Centeno, 2011). Various 

studies tried to make digital inclusion policies more concrete and shifted attention towards the 

need for an active consumption of ICTs, instead of the mere consumption of content (Tsatsou, 

2011). They refer to digital inclusion as a process through which individuals move from being a 

novice user to a digital innovator (Heeley and Damodaran, 2009). The assumption is made that 

empowered citizens are “makers and shapers of the technologies available to them and the rest of 
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society.” Or that “in a truly inclusive digital society, citizens need to be actively engaged in the 

creation of sociotechnical systems.” (Damodaran and Olphert, 2006:51). Moreover, this renewed 

sense of empowerment and agency is claimed to be achieved through the development of so-called 

capital-enhancing uses of ICTs (Hargittai and Hinnant, 2008). 

 

Notions about empowerment, inclusion and capital-enhancing usage patterns however raise 

fundamental questions about the normative presumptions that are present in digital inclusion 

policies and their discourse. What exactly is meant by capital-enhancing user practices and why 

would this be seen as an important public policy goal? What is the concrete significance and 

outcome meant by these concepts? Whose empowerment and empowerment for what? Or, to go 

even further, how are atomised individual users supposed to change technologies they use, or even 

actively transform the platforms available to them? What kinds and levels of inclusion? And what 

exactly defines the added value of ICTs? More yet, added value for whom, owners of the Web 2.0 

platforms and SNS’s that extract user’s labour, which was mentioned above? Or an individual’s 

experience of the inclusion and participation goals which were set by policy makers? For example, 

gaming and other entertainment based ICTs are easily considered as inferior and seldom seen as 

suitable policy goals. However, these types of usage patterns can bring added value on other, less 

visible levels such as managing collaboration, strategic planning or interactive communication 

(Bleumers et al., 2012). In most cases, reflections and strategies for digital inclusion are made in 

terms of economic and social benefits that are distinctive of instrumental reasoning - which is, 

according to Fuchs (2008:189), “the very logic that modern class societies are built upon” (Adorno 

and Horkheimer, 2002) - such as productivity growth, reduction of the cost of social exclusion, re-

integration in the labour market or increased participation in education (Bianchi et al., 2006; 

Brants and Frissen, 2003; Steyn and Johanson, 2011; Wright and Wadhwa, 2010).  

 

The normative discrepancy between individual’s freedom of choice on which ICTs to use and the 

policy goals defined by governments, also highlights the limits of digital inclusion approaches. 

Where does the free choice of individuals to not engage with ICTs and the intervention radius of 

policy end? Or as Brants and Frissen (2003:8) remark: “Inherent in the in/exclusion dichotomy is 

that being socially excluded is defined as bad and inclusion the preferred state of being, worth 

striving for and putting an effort into. Emphasising human agency runs the risk that inclusion will 

not only be seen as a right, but also as an obligation: empowerment as an opportunity to participate 

is propagated as a necessity to be active too.” Also from a policy perspective there are limits to free 

choice. Is a push approach justified when someone chooses not to use ICTs, or does not wish to 

develop his digital skills, but shows limited social and economic participation in society? Or should 

free choice to not engage with ICTs be respected, no matter what?  

 

The limits of user-centric approaches for digital inclusion 

 

Alongside the failures of access-driven approaches, more user-centric approaches to digital 

inclusion have emerged. These user-centric strategies were highly driven by the fact that many of 

the access-driven initiatives failed to generate the necessary engagement of individuals (Sinclair 
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and Bramley, 2010). From a theoretical point of view, domestication research showed that the 

adoption and domestication of ICTs was highly determined by individual practices and their daily 

wants and needs and hence, by the ICT-related character of the various social contexts in which 

individuals need to function on a regular basis (Bianchi et al., 2006; Mariën et al., 2010). From a 

more practical perspective, bottom-up approaches - developed by civil society organisations and 

based upon a free and demand driven approach led by individuals - showed to be successful 

towards engaging non-users, unmotivated and disengaged learners, and disadvantaged groups 

(Bianchi et al., 2006; Mariën et al., 2010). By using personal interests, direct needs or daily 

practices of participants as a hook for engagement with ICTs in public computer and open 

learning spaces, along with a highly personalised and customized pedagogical approach (eg. small 

groups, low pace, one-on-one coaching by peers, visual learning materials, ad-hoc training…), 

these initiatives succeed in providing an immediate added value (Bianchi et al., 2006; Mariën et 

al., 2010; Haché and Centeno, 2011). Consequently, user-centric approaches became a central 

element of digital inclusion practices: “Ofcom (2009) concluded that for any options to work among 

those who are currently not interested in the Internet, awakening personal interest is a prerequisite. 

One way of generating interest among Internet resistors is to take a more personal approach, by 

demonstrating the potential relevance of the Internet in a person’s life.” (Wright and Wadhwa, 

2010:149) 

 

Many of these user-centric initiatives are built upon participatory and action-oriented approaches. 

By actively engaging with individuals, or their community, the underlying reasoning is that the 

provided solutions will be much more in line with day-to-day reality and particular circumstances 

instead of being driven by top-down policy goals, and hence, the chances for long term and 

sustainable changes are more important and readily achievable (Sinclair and Bramley, 2010; 

Haché and Centeno, 2011; Steyn and Johanson, 2011). An important consequence of this need to 

respect individual choices and preferences is that there is no “one size fits all solution” for digital 

inclusion: “It is important to note that neither the needs of the different disadvantaged groups, nor 

the respective benefits for each group, are necessarily the same. What is crucial, and most 

successful, is that programmes focus on the individual needs of participants; the actual 

applications and their benefits rather than the ICTs.” (Communities and Local Government, 

2008b:38)  

 

This emphasis on user-centric approaches is, however, accompanied by a number of risks. Citizen-

centred initiatives tend to ignore the social, economic, political and technical conditions within 

which individual choices are made and within which individuals inevitably act. It is the wider 

social context that in many ways limits the possibilities that individuals have in digital 

environments. This is especially so when taking into account vast power asymmetries and social 

inequalities that are part and parcel of class divided capitalist societies. Because of the mutual 

influence between digital and social exclusion, achieving digital inclusion would demand for a 

complex set of interventions and a whole range of preconditions that need to be fulfilled. More so, 

as pointed out by Tsatsou (2011: 326), “digital inclusion is not a solution to the multi-dimensional 

problem of social exclusion and should be seen as a facilitator or result of the dialogue and 
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interdependencies between socio-cultural traits of and policy and regulatory practices in the 

information society.”  

 

From a policy perspective, there is too much emphasis on human agency, and too little attention 

for the macro-level context in which structural inequalities inherent to capitalist societies emerge 

(Brants and Frissen, 2003). Realising long-term processes of digital and social inclusion is in 

reality extremely challenging and resource-intensive and asks for highly coordinated, 

straightforward and well thought through public policy interventions in which stakeholders from 

various backgrounds - policy, public service, private sector, civil society - jointly focus and work 

towards similar goals (Bianchi et al., 2006; Heeley and Damodaran, 2009; Wright and Wadhwa, 

2010; IMLS et al., 2011). This implies that the strategic goals of digital inclusion initiatives and 

strategies, including the user-centric approaches, need to be embedded across public policy 

domains such as employment, welfare, poverty, integration and education, and ideally, organised 

by a structural overarching entity (Bianchi et al. 2006). A sustainable digital inclusion approach 

should also include a structural recognition and funding of the bottom-up civil society approaches 

that have emerged throughout the last few years to address market failures (Boeltzig and Pilling, 

2007; Steyaert and Gould, 2009; Mariën et al., 2010; Haché and Centeno, 2011). Digital inclusion 

also requires an open and evolutive policy planning that allows for ad hoc interventions as ICTs 

evolve frequently and rapidly, and hence, continuously create new cycles of digital exclusion 

mechanisms (van Dijk, 2005; Bianchi et al., 2006; Notley and Foth, 2008). Unsurprisingly, in the 

vast majority of Western capitalist societies, these various preconditions are often set as policy 

goals but rarely accounted for (Mariën et al., 2010).  

 

Needless to say, it is especially the lack of an overarching strategic and theoretical framework for 

digital inclusion that hampers the development of a sustainable and structural policy approach 

(Helsper, 2012). Currently, knowledge and insights gathered on digital inclusion practices are 

mainly based upon case studies and success stories translated into best practices. In many cases 

however, these best practices are difficult to transfer to other individuals, social groups or into 

different social contexts. Insufficient background information is available on the preconditions and 

contextual factors needed to ensure transferability and scalability of such practices. Consequently, 

at the European level, calls for more evidence-based policies are emerging. This evolution, 

however, is subject to a number of questions about the inability to measure processes of inclusion 

and empowerment. Currently, civil society organisations believe they have an impact because of 

noticeable changes in the daily lives of their disadvantaged participants. Quantifying or 

measuring such progress remains difficult because digital inclusion is never the sole driver of 

social inclusion and it is difficult to extract the impact of digital inclusion out of the equation. 

Organisations moreover fear that, at the policy level, impact assessment and evidence-based 

policies will lead to financing mechanisms based on narrowly defined outputs. This would put 

pressure on organisations to justify their social and economic return on investment and the need 

to implement an instrumental cost and benefit approach. It is clear that, in this case, the weakest 

individuals - because they are more difficult to engage, motivate and support - will be the first 

victims (Mariën and Van Audenhove, 2010; Mariën et al., 2013). 
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Conclusion 

 

This article questioned to what an extent processes of structural (dis)empowerment and class 

inequalities are at odds with strategies of digital inclusion and empowerment policies. It shows 

that digital inequalities are an inherent aspect of Western capitalist societies. Moreover, they are 

a structural issue that requires fundamental and structural changes and public policy 

interventions, amongst other politics of redistribution. The emergence of ICTs and the ongoing 

digitization of all life domains has led to both structural mechanisms of empowerment and of 

disempowerment. Moreover, the level of digital skills, and the ability to use ICTs to one’s own 

social, economic, cultural or political benefit, has proven to define one’s capacity to become 

empowered. High skilled and autonomous individuals and groups, such as for example ICT 

developers, hackers, open source movements or piracy movements, are increasingly becoming 

empowered, as they - more than governments and policy makers - are able to question and 

undermine the traditional and new power institutions in place. Low and unskilled individuals, on 

the contrary, are experiencing an increased sense of disempowerment as they have no power or 

influence on the processes of digitization or on the overall presence and integration of ICTs in all 

life domains. As such, the ongoing and widespread digitization of Western capitalist societies, 

often led by a market driven reasoning of commodification and cutting down costs, is creating - 

and in many cases reinforcing - existing social and digital inequalities. 

 

It also remains difficult for most individuals - the average and the high skilled included - to have a 

defining influence on the operational characteristics of the key platforms they use online today, to 

be fully included in the public life via the Internet or to be empowered in the sphere of politics. 

Even though all media technologies are in themselves antagonistic, meaning they offer both 

repressive and emancipatory potentials, structural inequalities in which they are embedded 

seriously hamper alternative uses that would go against the dominant relations in society (Fuchs 

2008; 2011a). It is especially difficult for users - and even groups of users - to go against the logic 

under which the Internet has developed in the recent decades. Obstacles, which users collide 

against, are a result of processes such as user surveillance, corporate control over the majority of 

the Internet, privatization, concentration, and commodification of both users and the content 

(which in most cases was produced by users within these online environments). 

 

In spite of the structural nature of digital and social inequalities, the article indicates that the 

distribution of ICTs tends to be mostly market driven, which has led to a series of perverse effects 

such as an uneven distribution of ICTs and the emergence of socio-spatial inequalities. 

Consequently, solutions for market failures in terms of alternative places of qualitative access or 

informal training opportunities are mainly left to the ad-hoc initiatives of civil society 

organisations and so called digital inclusion policies. However, both approaches tend to focus 

mainly at the micro-level solutions and hardly question the wider context. The bottom-up 

approaches by civil society organisations are solely providing solutions on a case-by-case basis 

because of their project-based and short-term funding. Digital inclusion initiatives are also mainly 

driven by user-centric and participatory approaches in order to ensure engagement and take-up of 
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ICTs. However, these ad-hoc and user-centric initiatives do not, and cannot, diminish the vast 

social and digital inequality structures that are created in the Western capitalist system with it’s 

increasingly vast inequalities. Moreover, the emergence and relative success of user-centric 

approaches has led to a situation in which too much emphasis is placed upon these micro-level 

solutions and in which digital inclusion policies are translated into individual cases that need to 

be resolved, but without intervention at a meso or macro level. This forces individuals to become 

the main actors for their own inclusion and empowerment. Problems that are social in nature thus 

become highly individualised. Needless to say, such a rational, autonomous and extremely agency-

driven strategy only works for people with significant levels of social, economic and cultural 

capital. Even in these cases, however, the “objective” social circumstances and social structures 

remain intact. These, as already mentioned, include both the crude logic of the capitalist market, 

under which the Internet has been developing, and the social totality in which we live. There are 

thus inequalities existing both within societies and also between different societies. 

 

These issues can be seen as some of the many contradictions connected to digital 

exclusion/inclusion debates: even if particular individual cases are solved, the inequalities 

continue to be reproduced at a wider social level, which, again, leads to mechanisms of individual 

exclusion. A fundamental question therefore remains: is a system where everyone has a truly all-

encompassing access to digital environments that are not based on exploitation and surveillance of 

their users possible within capitalism? The article shows that the vast majority of current digital 

inclusion policies are first and foremost subordinated to one underlying and instrumental goal - so 

the capitalist system and the labour market function better. 

 

All the questions and reflections raised above, add to the fact that there is a stringent need to 

move towards more balanced digital inclusion strategies. Namely, towards public policy 

interventions at various levels through which large-scale mechanisms of digital and social 

exclusion inherent in the capitalist societies are addressed. They must go beyond access and 

market-driven strategies and move our societies away from the processes of disempowerment that 

emerge at a macro level, the key reason being vast social inequalities brought about by the 

unbridled capitalism. At the wider social level the interventions should therefore be aimed at 

wealth redistribution within societies. At the meso and micro level, these public policies should 

foremost focus on ensuring qualitative access to the Internet to all, through providing a universal 

service to the Internet, especially in remote or disadvantaged areas, or through indirect measures 

such as an automatically assigned discount telecommunications rate for low-income households. 

In addition, public policy interventions should focus on delivering a broad range of formal and 

informal education and training opportunities, aimed at the population at large, so as to ensure 

that all individuals are enabled to develop the necessary skills to deal with the ongoing 

digitization of society, the low-educated, the non-motivated, the low-skilled and the non-users 

included. Even so important is the necessity to go beyond the ad-hoc character of bottom-up 

approaches and the enablement of structural interventions at a micro level, amongst others by 

recognizing and structurally funding civil society organisations active in the field through the 

establishment of long-term social programs. Overall, digital inclusion policies should consist of an 
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overarching and simultaneous strategy that aims to address digital and social exclusion 

mechanisms at the same time. This implies that a sincere questioning of the capitalist system is 

even so important, along with the various normative viewpoints such a questioning would entail.  
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3.3.3 Inhoudelijke	  contextualisering	  
 

De inhoudelijke meerwaarde van het zesde en laatste artikel van het doctoraat situeert zich op 

meerdere niveaus. De onderstaande tabel geeft een beknopt overzicht, per onderdeel van het 

doctoraat:  

 

Bijdrage artikel 6 – Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical perspective 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie: User disempowerment, maatschappelijke digitale norm 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusiebeleid:  

⋅ Spanningsveld tussen agency versus structuur 

⋅ Beperkingen van het idee van een vrije digitale keuze 

⋅ Beperkingen van vraaggedreven e-inclusie aanpak 
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e-Inclusie in 

Vlaanderen 

Niet van toepassing	  

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beperkingen van participatief en actiegericht onderzoek 

 

Het zesde en laatste artikel plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij de bevindingen van de vijf 

andere artikelen van het doctoraat. Het artikel moet echter worden gezien in de tijdsgeest en 

beleidscontext waarin het geschreven is. Het kwam tot stand in het voorjaar van 2014. De doctoranda 

werkte op dat moment reeds meer dan acht jaar aan het thema e-inclusie. Er was echter sprake van 

een zekere stilstand in Vlaanderen, ondanks de oprichting van het Vlaams Kenniscentrum voor 

Mediawijsheid. De formele overlegmomenten van het Vlaams Steunpunt Nieuwe Geletterdheid werden 

afgebouwd. Op het niveau van de Vlaamse overheid was er veel openheid rond het idee van 

mediawijsheid, maar hierbij werd zelden de link naar e-inclusie gelegd. Tegelijk wezen meerdere e-

inclusie initiatieven erop dat ze nog steeds onder zware financiële druk stonden om hun reguliere 

werking te kunnen voortzetten door het wegvallen van verschillende financieringsstromen. De 

verschillende aanbevelingen vanuit de verschillende onderzoeken en rapporten hadden nog niet geleid 

tot een structurele erkenning en financiering van e-inclusie-initiatieven. Daarnaast was er sprake van 

een steeds grotere digitalisering van allerlei diensten in alle levensdomeinen. Dit leidde tot het besef 

dat de formulering van beleidsaanbevelingen vanuit een opbouwende en participatieve visie niet 

noodzakelijk leidt tot veranderingen in het beleid. Het artikel werd dus expliciet geschreven om e-

inclusie te benaderen vanuit een probleemsituerende visie in plaats van een oplossingsgerichte visie. 

 

Deze kritische kanttekeningen impliceren niet dat er geen e-inclusiebeleid meer mogelijk is of moet zijn. 

Het betekent wel dat er ook rekening moet worden gehouden met de soms perverse effecten van 

beslissingen waarop geen of te weinig invloed kan worden uitgeoefend. De beschrijving en verklaring 

van deze negatieve invloeden op macroniveau is de belangrijkste bijdrage van het artikel. Het artikel 

toont heel duidelijk de limieten van participatief en actiegericht onderzoek. De focus op 

macrostructuren trekt de visie op e-inclusie ook weg van het individuele niveau. In het vijfde artikel 

werd gevreesd voor een steeds verdergaande culpabilisering van het individu. Het zesde artikel stelt 

dat een dergelijke culpabilisering van het individu onterecht is en omschrijft verschillende 

mechanismen van uitsluiting en sociale en digitale ongelijkheden die op macroniveau worden 

gecreëerd en in stand gehouden.  

	  
Een tweede belangrijke bijdrage van het artikel is de nadruk die wordt gelegd op de potentieel 

negatieve implicaties van digitaliseringsprocessen. Publieke en private diensten worden aan een 

steeds sneller tempo gedigitaliseerd zonder dat hierbij op een doordachte en structurele manier wordt 

nagedacht over digitale en sociale uitsluiting. Ondoordachte digitaliseringsprocessen gaan uiteraard 

gepaard met mechanismen van uitsluiting van individuen die niet de nodige toegang, vaardigheden of 

ondersteuning hebben. Bij de identificatie van de bouwblokken voor een duurzaam e-inclusiebeleid 

moet dit zeker mee in aanmerking worden genomen.  
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3.3.4 Inhoudelijke	  aanvullingen	  
 

Het zesde artikel plaatst verschillende kritische kanttekeningen bij de uitwerking van een individu- en 

vraaggedreven e-inclusiebeleid. Dit neemt niet weg dat er toch verder moet worden nagedacht over 

mogelijke oplossingen om de digitale insluiting van mensen te bevorderen. De artikelen in Deel II 

gingen voor een deel in op de situatie in Vlaanderen. Hierbij werd voornamelijk de nadruk gelegd op de 

ervaringen van de middenveldorganisaties. Het doctoraat wil echter ook beleidsaanbevelingen 

formuleren voor de uitwerking van een duurzaam e-inclusiebeleid in Vlaanderen. Daarom werden nog 

twee inhoudelijke aanvullingen aan het doctoraat toegevoegd:  

 

⋅ Aanvulling 1: Beleidscontext in Vlaanderen 

⋅ Aanvulling 2: Digitale inclusie op maat van iedereen 

 

De eerste inhoudelijke aanvulling werd toegevoegd omdat het een duidelijker beeld geeft van de 

beleidscontext met betrekking tot e-inclusie in Vlaanderen. De bijdrage bevat geen exhaustieve 

analyse van het Vlaamse beleid, maar focust zeer concreet op de integratie van concepten en 

reflecties over digitale uitsluiting, digitale vaardigheden of e-inclusie in officiële beleidsnota’s sinds het 

jaar 2000. De belangrijkste conclusie uit deze aanvulling is dat er in Vlaanderen geen 

beleidsdomeinoverschrijdend, duurzaam en voldoende actiegericht e-inclusiebeleid bestaat. De 

concepten en de achterliggende problematiek van digitale uitsluiting worden niet consistent vernoemd 

of beschreven, in tegenstelling tot de visie en aanpak die in het e-inclusiebeleid van de Stad Gent 

worden gehanteerd.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoudelijke meerwaarde van de eerste inhoudelijke 

aanvulling, per onderdeel van het doctoraat:  

 
Bijdrage inhoudelijke aanvulling 1 – Beleidscontext in Vlaanderen 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Niet van toepassing 

 DEEL II – Digitale Inclusie 

e-Inclusie in Vlaanderen In beleidsnota’s 2000 tot 2019: 

⋅ Conceptueel: idee van een tweespalt 

⋅ Beperkte aandacht voor digitale uitsluiting en e-inclusie  

⋅ Aandacht voor vaardigheden in onderwijs en media 

⋅ Aandacht voor mediawijsheid in onderwijs en media 

⋅ Stijgende aandacht voor ICT, innovatie en digitalisering 

⋅ Geen consistentie over beleidsdomeinen en -bevoegdheden heen 

⋅ Geen integratie van de visie van de middenveldorganisaties 

⋅ Geen afstemming met het federale e-inclusiebeleid 

Participatief en actiegericht 

proces 

Niet van toepassing 

 

De tweede inhoudelijke aanvulling omvat een denkoefening die werd gerealiseerd onder impuls van het 

participatieve en actiegerichte proces van het doctoraat. Het voorbije jaar werden de acht profielen van 
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digitale ongelijkheden, die werden geïdentificeerd in Deel I, voorgesteld op meerdere e-inclusie-events 

in Vlaanderen. In Deel I werden de acht theoretische profielen van digitale ongelijkheden ook verwerkt 

tot toegankelijke hands-on fiches en een poster.61 Na de presentaties werden er telkens bijkomende 

vragen en noden aangekaart. Ann Andries, verantwoordelijke voor het e-inclusiebeleid van de Stad 

Kortrijk wees erop dat Kortrijk de komende jaren sterk wil inzetten op de digitalisering van haar 

diensten maar hierbij simultaan werk wil maken van een structureel e-inclusiebeleid. De profielen leken 

haar een goede aanpak om de toegankelijkheid van de dienstverlening voor iedereen te blijven 

garanderen. De tweede inhoudelijke aanvulling omvat daarom de feitelijke neerslag van een eerste 

denkoefening over de manier waarop de acht profielen van digitale ongelijkheden kunnen bijdragen om 

betere e-inclusiestrategieën op maat van ieder profiel uit te werken. 

 

Deze denkoefening leidde tot verschillende waardevolle inzichten voor toekomstig onderzoek, 

bijkomende participatieve projecten en verdere valorisatietrajecten. In de eerste plaats werd de 

praktische meerwaarde van de acht profielen benadrukt. Er werden verschillende toepassingstrajecten 

geïdentificeerd: processen van zelfreflectie, het profiel van bezoekers in kaart brengen, een e-inclusie 

aanpak op maat uitwerken, acties prioritiseren, warm experts en proxy users identificeren en 

inzetten,… Deze potentiële valorisatietrajecten zullen in het kader van het IDEALiC-project verder 

worden uitgewerkt.  

 

In de tweede plaats werd het duidelijk dat e-inclusie-actoren in Vlaanderen een goede aanpak hebben 

ontwikkeld voor drie specifieke profielen (cf. Digital Outcasts, Hopelessly Undigital, Digital Fighters), 

maar niet duidelijk weten hoe andere profielen moeten worden benaderd (Smoothly Digital, Digital All-

Stars). Een derde inzicht dat onder de aandacht werd gebracht, is dat Unexpected Digital Masters 

ideaal geplaatst zijn om door te groeien tot een coach of begeleider van hun peers. Ze begrijpen de 

contextuele situatie, maar zijn in tegenstelling tot hun peers wel volledig mee met het gebruik van 

digitale media.  

  

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de inhoudelijke meerwaarde van de tweede 

inhoudelijke aanvulling, per onderdeel van het doctoraat:  

 
Bijdrage inhoudelijke aanvulling 2 – Digitale inclusie op maat van iedereen 

DEEL I – Digitale  Uitsluiting Niet van toepassing 

DEEL II – Digitale Inclusie Identificatie van toepassingsgebieden voor de acht profielen van digitale 

ongelijkheden:  

⋅ Bewustwording van digitale uitsluiting, inzicht in en aandacht voor 

verschillende noden, aanpak op maat van ieder profiel, prioritisering van 

acties, identificatie en inzet van warm experts, evaluatie van bereik en 

acties, brede visie op e-inclusietrajecten 

Identificatie van nadelen van het gebruik van de acht profielen van digitale 

ongelijkheden:  

⋅ Hokjesdenken, moeilijke screening, stigmatisering, bijkomende 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Zie	  bijlage	  nr.	  86	  –	  Fiches	  8	  Profielen	  van	  Digitale	  Ongelijkheden;	  en	  bijlage	  nr.	  87	  –	  Poster	  8	  Profielen	  van	  
Digitale	  Ongelijkheden. 
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verantwoordelijkheid en werklast voor organisaties, complexe 

antwoordstrategieën, motivationele drempel blijft  

Aanpak op maat van ieder profiel: 

⋅ Goede aanpak voor Digital Outcasts, Hopelessly Undigital, Digital Fighters 

⋅ Onduidelijk welke aanpak nodig is voor Smoothly Digital en Digital All-Stars 

⋅ Potentiële meerwaarde van Unexpected Digital Masters als begeleider 

⋅ Unexptected Digital Drop-Outs, Digitally Self-Excluded zijn moeilijk te 

bereiken 

e-Inclusie in Vlaanderen Niet van toepassing	  
Participatief en actiegericht 

proces 

Identificatie van toekomstige participatieve en actiegerichte trajecten 

 
 
3.3.4.1 Aanvulling	  1	  –	  Beleidscontext	  in	  Vlaanderen	  	  

 

In het kader van het doctoraatstraject werd een chronologische verkenning uitgevoerd van de 

beleidsaandacht voor digitale uitsluiting en e-inclusie in Vlaanderen sinds 2000. Deze oefening maakt 

geen deel uit van een apart onderzoeksproject, maar werd specifiek als aanvulling bij het 

doctoraatsonderzoek gerealiseerd. Het doel van de oefening is om na te gaan in welke mate reflecties 

over mechanismen van digitale uitsluiting de voorbije jaren in aanmerking werden genomen in 

verschillende beleidsdomeinen; en in welke mate binnen deze beleidsdomeinen al dan niet een 

evolutie heeft plaatsgevonden naar de erkenning van e-inclusie en de invulling van bijhorende acties 

en strategieën. Deze oefening werd gerealiseerd door middel van een documentenanalyse van 47 

beleidsnota’s, gerelateerd aan dertien domeinen uit zes beleidsdepartementen van de Vlaamse 

overheid. De selectie van de te analyseren documenten werd afgebakend volgens tijd, type 

beleidsorgaan, type beleidsdomein en type beleidsdocument.  

 

Afbakening in tijd 

 

Op 15 december 2000 werd door de Vlaamse regering beslist om een ad-hocinterkabinettenwerkgroep 

op te richten met als opdracht een Digitaal Actieplan Vlaanderen uit te werken. Deze adhoc 

interkabinettenwerkgroep is het startpunt van een doelbewuste en toekomstgerichte reflectie rond 

digitalisering in Vlaanderen (Mariën et al., 2010). De selectie van te analyseren beleidsdocumenten 

werd daarom afgebakend tot de periode ‘2000 tot nu. Dit impliceert dat er beleidsdocumenten uit vier 

regeerperiodes in aanmerking werden genomen in de analyse, met name de periodes 1999-2004, 

2004-2009, 2009-2014 en 2014-2019.  

 

Focus op departementen en beleidsnota’s 

 

De Vlaamse overheid omvat verschillende beleidsdomeinen. Elk beleidsdomeinen wordt vormgegeven 

door een departement en een of meerdere agentschappen. De departementen zijn verantwoordelijk 

voor de beleidsvoorbereiding en beleidsondersteuning. Ze vallen onder de bevoegdheid en het directe 

gezag van een minister. Agentschappen daarentegen hebben meer autonomie en staan in voor 
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beleidsuitvoerende taken. De taken die agentschappen te verwerken krijgen, worden met andere 

woorden inhoudelijk door de departementen uitgetekend. De focus van de analyse ligt daarom op de 

beleidsdocumenten die door de departementen werden verspreid voor iedere regeerperiode tussen 

2000 en 2015. Beleidsnota’s geven de inhoudelijke strategische keuzes van een minister weer voor de 

volledige regeerperiode.62 Niet alle beleidsdomeinen en departementen zijn echter relevant voor een 

analyse rond digitale uit- en insluiting, bijvoorbeeld het Departement Landbouw en Visserij. Er werd 

daarom een afbakening gemaakt tot de departementen die inhoudelijk gerelateerd zijn aan de 

problematiek van digitale uitsluiting. Zo werden de volgende zes beleidsdepartementen geselecteerd:  

 

⋅ Bestuurszaken: departement verantwoordelijk voor interne moderniserings- en 

digitaliseringsprocessen en de uitwerking van een e-governmentbeleid in Vlaanderen, en 

hierdoor onder meer gerelateerd aan het Radicaal Digitaal-programma dat in 2015 werd 

gelanceerd; 

⋅ Economie, Wetenschap en Inovatie: departement verantwoordelijk voor het uittekenen van de 

krijtlijnen van innovatie in Vlaanderen en de visie en aanpak van Vlaanderen met betrekking 

tot de transformatie in een kennismaatschappij. De beleidsnota’s met betrekking tot 

Wetenschap werden niet in aanmerking in de analyse omdat ze niet gerelateerd zijn aan 

digitalisering an sich;  

⋅ Onderwijs en Vorming: departement verantwoordelijk voor de focus op en de invulling van 

digitale vaardigheden en vorming hierrond in het onderwijs en bredere vormingstrajecten;  

⋅ Welzijn, Volksgezondheid en Gezin / Gelijke Kansen: departement verantwoordelijk voor het 

nastreven en bewerkstelligen van het inclusieve karakter van de Vlaamse digitale 

samenleving en de ondersteuning van kwetsbare bevolkingsgroepen waar nodig. De 

beleidsnota’s met betrekking tot Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Inburgering en 

Integratie werden expliciet in aanmerking genomen in de analyse;  

⋅ Cultuur, Jeugd, Sport en Media: departement verantwoordelijk voor de uittekening van het 

(digitale) mediabeleid in Vlaanderen met aandacht voor de manier waarop de participatie van 

jongeren in de digitale maatschappij kan worden verzekerd. Het domein Sport werd niet 

betrokken in de analyse omdat het niet direct gerelateerd is aan of bepaald wordt door 

digitaliseringsprocessen. Het domein Cultuur daarentegen werd nadrukkelijk in aanmerking 

genomen omdat het IST-onderzoek uit 2009-2010 erop wijst dat heel wat socio-culturele 

organisaties in Vlaanderen instaan voor de organisatie van e-inclusie-initiatieven.63 Het is 

belangrijk om na te gaan in welke mate deze rol vanuit het beleid wordt (h)erkend; 

⋅ Werk en Sociale Economie: departement verantwoordelijk voor de uitwerking van een beleid 

met betrekking tot de overgang naar een kenniseconomie, de mogelijke repercussies hiervan 

voor de arbeidsmarkt en de potentiële noodzaak om over digitale vaardigheden te beschikken 

om een betere en verhoogde participatie in arbeid te verzekeren. Het domein Sociale 

Economie werd expliciet betrokken in de analyse omdat verschillende e-inclusie-initiatieven in 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Bronnen:	  https://cjsm.be/media/beleidsnotas-‐en-‐brieven;	  https://cjsm.be/media/hoe-‐komt-‐beleid-‐tot-‐stand;	  
https://www.vlaamsparlement.be/over-‐het-‐vlaams-‐parlement/hoe-‐werkt-‐het-‐vlaams-‐parlement/de-‐regering-‐
controleren-‐wat-‐dat	  	  
63 Zie	  sectie	  2.1.,	  p.	  33	  en	  sectie	  3.1.,	  p.	  173. 
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Vlaanderen begeleiders inschakelen die via sociale economie trajecten zijn tewerkgesteld. 

Ook hier is het belangrijk om na te gaan in welke mate dergelijke integratietrajecten worden 

(h)erkend in het beleid.  

 

De toepassing van deze selectiecriteria leidde tot een lijst van 47 te analyseren beleidsnota’s: 

 

⋅ Beleidsnota’s Bestuurszaken, periode 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Economie, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Innovatie, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Onderwijs en Vorming, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-

2019 

⋅ Beleidsnota’s Welzijn, Gezondheid en Gezin/Gelijke kansen, periode 2000-2004; 2004-2009; 

2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Armoedebestrijding, periode 2009-204; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Gelijke Kansen, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Inburgering en Integratie, periode 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Media, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Jeugd, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Cultuur, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Werk, periode 2000-2004; 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 

⋅ Beleidsnota’s Sociale Economie, periode 2004-2009; 2009-2014; en 2014-2019 64 

 

Focus op (overkoepelende) beleidsplannen en conceptnota’s 

 

Op Vlaams niveau werden sinds 2000 meerdere werkgroepen opgestart en verschillende actieplannen 

uitgewerkt. De analyse focust daarom ook op de mate waarin de 47 beleidsnota’s verwijzen naar deze 

formele en informele actieplannen en beleids- of conceptnota’s op Vlaams niveau.65 Omdat digitale 

uitsluiting gerelateerd is aan Vlaamse en federale beleidsdomeinen, focust de analyse aansluitend op 

een aantal overkoepelende beleidsplannen en conceptnota’s. Daarom wordt ook nagegaan in welke 

mate de 47 geselecteerde beleidsnota’s melding maken van de volgende actieplannen en 

conceptnota’s die op federaal niveau werden uitgewerkt met betrekking tot digitalisering in België: het 

Nationaal Actieplan ter bestrijding van de Digitale Kloof (2005), België – Digitaal Hart van Europa 

(2009), Digital Belgium (2015).66  

 

De onderstaande figuur, getiteld ‘Overzicht werkgroepen, actieplannen en conceptnota’s 2000-2015’ 

omvat een chronologische overzicht van de verschillende entiteiten die tussen 2000 en 2015 werden 

opgericht en de verschillende actieplannen en conceptnota’s die in deze periode werden uitgewerkt en 

specifiek gericht zijn op digitalisering en/of digitale uit- en insluiting. De kaders in het zwart verwijzen 

naar de verschillende werkgroepen of entiteiten die op Vlaams en federaal niveau werden opgericht. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Zie	  bijlagen	  Nr.	  25	  tot	  en	  met	  Nr.	  67. 
65 Zie	  bijlagen	  Nr.	  71	  tot	  en	  met	  Nr.	  77. 
66 Zie	  bijlagen	  Nr.	  68	  tot	  en	  met	  Nr.	  70. 
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De kaders in het rood geven de verschillende beleidsdocumenten weer die werden opgesteld en 

goedgekeurd door de betrokken beleidsactoren. De kaders in het blauw vertegenwoordigen 

beleidsdocumenten die werden opgemaakt op initiatief van de POD Maatschappelijke Integratie, 

respectievelijk in 2010 en 2013. Deze documenten – getiteld Voorbereiding van de 2e fase van het 

Nationaal Actieplan ter bestrijding van de Digitale Kloof en Voorstellen voor een Nationaal Actieplan 

voor e-Inclusie tegen 2020 werden tot vandaag niet aanvaard door de regering. Omdat beide 

beleidsdocumenten nog niet zijn goedgekeurd, werden ze niet opgenomen in de analyse. De groene 

kaders tot slot, verwijzen naar aanbevelingen die vanuit de middenveldorganisaties in Vlaanderen 

werden geformuleerd en gepubliceerd.  

 

Figuur – Overzicht werkgroepen, actieplannen en conceptnota’s 2000-2015 

 

 
 

In de analyse werden aansluitend nog een aantal bijkomende actieplannen opgenomen, met name het 

Strategisch Plan Geletterdheid (2005), het beleidsplan ICT in Onderwijs (2007), het decreet Digitale 

Bibliotheek (2011), de inspiratienota De Openbare Bibliotheek van morgen (2011) en het 

Ondernemingsplan e-government en ICT-beheer (2013).67 Deze actieplannen en andere documenten 

werden geïntegreerd omdat ze op de een of andere manier gerelateerd zijn aan digitale uit- of insluiting. 

Ook de overkoepelende actieplannen Vlaanderen in Actie (2006), Pact 2020 (2009) en Visie 2050 

werden in aanmerking genomen in de analyse.68 Deze drie plannen geven de toekomstvisie van de 

Vlaamse regering integraal weer en gaan bijgevolg dieper in op de gewenste digitale toekomst van 

Vlaanderen.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Zie	  bijlagen	  nr.	  78	  tot	  en	  met	  nr.	  82. 
68 Zie	  bijlagen	  nr.	  83	  tot	  en	  met	  nr.	  85. 
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Focus op elf relevante zoektermen 

 

Om een overzicht te krijgen van de aandacht die in de 47 beleidsnota’s wordt besteed aan digitale 

ongelijkheden en mechanismen van digitale uit- en insluiting, werd een lijst opgesteld van elf 

zoektermen. De focus ligt hierbij op puur technologie-gerelateerde termen zoals ICT, nieuwe of digitale 

media; en op procesmatige evoluties die verbonden zijn met het digitale veld zoals innovatie, e-

government en digitalisering. De volgende elf zoektermen werden consequent opgezocht en geteld in 

de 47 beleidsnota’s:  

 

⋅ Innovatie 

Hierbij werd de zoekterm ‘innov’ gebruikt zodat gelijkaardige termen als innovatief, 

innovatieproces, innoverend, … ook worden meegeteld. Innovatie werd opgenomen in de 

analyse omdat digitalisering en innovatie vaak hand in hand gaan. Vanuit de focus van het 

doctoraatsonderzoek is het belangrijk om na te gaan of reflecties en beleidsvisies rond 

innovatie hand in hand gaan met reflecties over digitale of sociale uitsluiting.  

 

⋅ ICT of Informatie- en Communicatietechnologie(ën);  

⋅ Nieuwe Media / digitale media / multimedia …;  

⋅ Digitaal / Digitale / Digitalisering … 

In vroeger onderzoek naar digitale ongelijkheden werd steevast de term ICT gebruikt om 

technologische vernieuwingen met betrekking tot computer of internet aan te duiden. De term 

ICT heeft echter een zekere technologisch deterministische connotatie. Ondertussen wordt de 

notie ICT steeds minder gebruikt en vinden termen als nieuwe media, of digitale media steeds 

meer ingang. Deze termen refereren zowel aan de tool op zich, als aan mogelijke media-

inhouden die worden geconsumeerd. In het kader van het doctoraat is het interessant om na 

te gaan of eenzelfde evolutie heeft plaatsgevonden in de verschillende beleidsdocumenten. 

Voor nieuwe media / digitale media / multimedia … werd de zoekterm ‘media’ gebruikt en 

vervolgens werd gekeken naar de bijwoorden die bij de term media werden gebruikt. Voor 

digitaal / digitale / digitalisering … werd de zoekterm ‘digita’ gebruikt zodat alle mogelijk 

variaties mee werden opgenomen in de telling.  

 

⋅ e-Government 

De term e-government werd geselecteerd omdat publieke overheidsdiensten in principe voor 

iedereen beschikbaar en toegankelijk moeten zijn, ongeacht of ze via digitale of traditionele 

kanalen worden aangeboden. Vanuit de opzet van het doctoraatsonderzoek is het waardevol 

om na te gaan in welke mate het beleid inzake e-governement in Vlaanderen ook het belang 

van digitale en sociale inclusie benadrukt.  

 

⋅ Digitale kloof;  

⋅ Digitale uitsluiting; 

⋅ Digitale ongelijkheden;  

⋅ e-Inclusie of Digitale inclusie 
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Uit het doctoraatstraject blijkt duidelijk dat de terminologie in onderzoek een hele evolutie 

heeft doorgemaakt van digitale kloof naar meer genuanceerde concepten als digitale 

ongelijkheden of e-inclusie. Om een toekomstig e-inclusiebeleid voor Vlaanderen uit te 

stippelen is het cruciaal om na te gaan in welke mate het bestaande beleid in Vlaanderen 

deze conceptuele evolutie al dan niet heeft gevolgd. 

 

⋅ Digitale vaardigheden / e-Skills / ICT-Geletterdheid / Mediageletterdheid;  

⋅ Mediawijsheid 

Het belang van een meer doorgedreven focus op digitale vaardigheden is de voorbije jaren 

exponentieel toegenomen. Digitale insluiting van individuen vraagt een aanpak die verder gaat 

aan het aanbieden van toegang en die volop inzet op de ontwikkeling van digitale 

vaardigheden. Vanuit de onderzoeksvragen van het doctoraat is het cruciaal om na te gaan in 

welke mate het beleid in Vlaanderen deze evolutie heeft gevolgd en termen met betrekking tot 

vaardigheden werden geïntegreerd in de verschillende beleidsnota’s en -domeinen.  

 

Aanpak van de analyse 

 

De 47 beleidsnota’s werden systematisch doorzocht naar (a) het aantal keren dat de 21 

bovenvermelde actiesplannen en conceptnota’s werden vermeld; en (b) het aantal keren dat de elf 

relevante zoektermen in de teksten werden vermeld. Het spreekt voor zich dat deze methode geen 

diepgaande inhoudelijke focuspunten naar voren brengt of een uitgebreide analyse van het Vlaamse e-

inclusiebeleid oplevert. De analyse brengt wel een aantal frappante dynamieken aan. De tabel 

onderaan, getiteld ‘Overzicht analyse Beleidsnota’s 2000-2015’, geeft een schematische voorstelling 

van de resultaten van de analyse per beleidsdepartement, periode en beleidsnota. 
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Tabel - Overzicht analyse Beleidsnota’s 2000-2015 

Periode'Beleidsnota 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014 2000 2004 2009 2014
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ICT 3 11 102 68 6 19 3 2 3 19 11 2 1 11 6 2 3 1 2 0 0 0 6 5 3 3 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 3 31 16 16 10 10 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0
Innovatie 3 4 29 13 24 175 96 123 72 175 268 123 28 10 21 123 3 14 34 8 1 0 19 18 3 3 3 1 1 1 2 0 3 0 1 1 3 13 2 16 10 8 20 35 0 0 5 2 1 4 13 37

Nieuwe'Media'/'Digitale'Media'/'Multimedia'/'… 3 1 0 2 0 0 0 4 0 0 2 4 1 2 0 4 3 0 0 1 2 0 0 2 3 3 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 2 1 3 24 12 35 51 0 0 3 8 13 7 7 10
Digitaal'/'Digitale'/'Digitaliseren'/'… 3 4 21 97 7 10 0 9 0 10 12 9 0 0 2 9 3 0 4 1 0 0 1 11 3 3 4 8 0 1 1 3 3 0 0 3 2 1 5 13 32 83 135 70 0 0 6 5 2 36 57 75

e3Government 3 30 30 9 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitale'Kloof 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 5 0 2 3 7 4 0 0 2 0 0 0 3 0

Digitale'Uitsluiting 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Digitale'Ongelijkheden 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

e3Inclusie'/'Digitale'Inclusie 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Digitale'Vaardigheden'/'e3Skills'/'Geletterdheid' 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 9 3 11 0 1 25 6 0 0 0 0 0 0 5 5

Mediawijsheid 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 34 0 0 2 8 0 0 0 1

2002'3'eFl@nders 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0
2002'3'Digitaal'Actieplan'Vlaanderen 3 0 0 0 3 2 0 0 3 2 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 4 3 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0
2005'3'Strategisch'Plan'Geletterdheid 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 1 1 1 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 1 0

2005'3'Nationaal'Actieplan'
ter'bestrijding'van'de'Digitale'Kloof 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0

2006'3'Vlaanderen'in'Actie 3 3 5 0 3 3 2 0 3 3 11 0 3 3 4 0 3 3 1 0 3 3 7 0 3 3 7 0 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 2 0 3 3 0 0 3 3 4 0 3 3 2 0
2007'3'Beleidsplan'ICT'in'onderwijs 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0

2008'3'Maatschappelijke'Beleidsnota'
Digitaal'Vlaanderen 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0

2009'3'Pact'2020 3 3 4 1 3 3 6 1 3 3 7 1 3 3 10 1 3 3 9 1 3 3 6 0 3 3 5 8 3 3 1 0 3 3 2 0 3 3 3 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
2009'3'België'Digitaal'Hart'van'Europa 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0

2011'3'Decreet'Digitale'Bibliotheek 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 5 1
2012'3'Conceptnota'Mediawijsheid 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
2013'3'Inspiratienota'De'Openbare

Bibliotheek'van'Morgen 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
2013'3'Ondernemingsplan'e3governement

en'ICT3beheer 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
2015'3'Visie'2050 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0

2015'3'Digital'Belgium 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
2015'3'Conceptnota'Vlaanderen

Radicaal'Digitaal 3 3 3 5 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
2015'3'Begeleid'Digitaal' 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0

2007'3'Digiplan'VSNG 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
2009'3'Aanbevelingen'inzake'digitale'kloof'voor'de'

Vlaamse'Regering 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0
2014'3'Memorandum'voor'een'Mediawijze'en'e3

inclusieve'samenleving 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
2014'3'Memorandum'ICT'&'Onderwijs 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3 0
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Resultaten van de analyse  

 

De analyse wijst erop dat de gebruikte terminologie in de meeste beleidsnota’s nog sterk is geënt op het 

idee van een kloof tussen diegenen met toegang, diegenen zonder toegang of diegenen met 

vaardigheden en kennis versus diegenen zonder. In de beleidsnota Jeugd 2009-2014, onder 

bevoegdheid van Minister Pascal Smet, wordt bijvoorbeeld verwezen naar:  

 

“Het merendeel van de kinderen die vandaag opgroeien zouden van jongsaf zo 

ondergedompeld zijn in de hedendaagse technologie dat zij hierin op jonge leeftijd vaak 

al verder staan dan volwassenen. Dit geldt echter enkel voor die kinderen die aan de 

goede kant van de digitale kloof staan.” (Beleidsnota Jeugd, 2009-2014, p. 21)  

 

De term digitale kloof wordt in de 47 beleidsnota’s 36 keer vermeld, terwijl de termen digitale 

ongelijkheden en digitale uitsluiting respectievelijk slechts één en vier keer worden vermeld. 

Tegelijkertijd betekent dit niet noodzakelijk dat de complexiteit van digitale uitsluiting niet in aanmerking 

wordt genomen. In de beleidsnota Media 2009-2014, onder bevoegdheid van Minister Ingrid Lieten, 

wordt de notie digitale kloof zeven keer gebruikt, terwijl de term e-inclusie ook vijf keer wordt vermeld. 

Als gekeken wordt naar de inhoud van de passages, dan blijkt dat de beleidsnota wel degelijk 

verschillende kenmerken van digitale uitsluiting benadrukt:  

 

“De digitale kloof is een complex en genuanceerd gegeven dat vanuit diverse perspectieven 

moet worden benaderd. Zowel materiële toegang als vaardigheden zijn daarbij expliciete 

actieterreinen. ICT is immers geen doel op zich, maar een middel om tot persoonlijke 

ontwikkeling te komen.” (Beleidsnota Media, 2009-2014, p. 33) 

 

Algemeen kan worden gesteld dat de term e-inclusie nog niet is ingeburgerd in de beleidsnota’s. 

Digitale of e-inclusie wordt in totaal slechts twaalf keer vermeld, waarvan vijf keer in de beleidnota 

Media 2009-2014 en vier keer in de beleidsnota Cultuur 2014-2019. Deze laatste beleidsnota, 

uitgewerkt onder bevoegdheid van Minister Sven Gatz, benadrukt wel de meerwaarde van culturele 

organisaties met betrekking tot e-inclusie:  

 

“Bij uitstek in het brede culturele veld (o.a. sociaal-culturele verenigingen, bibliotheken, 

Vormingplus-centra) zijn er kwalitatieve, diverse en toegankelijke leerplekken die bewust of 

onbewust aan geletterdheid (o.a. digitale competenties, leercompetenties, sociale 

competenties, Nederlandse taalvaardigheid) werken.” (Beleidsnota Cultuur, 2014-2019, p. 22). 

 

Het belang van vaardigheden, onder de noemer van digitale vaardigheden, mediageletterdheid en 

mediawijsheid, wordt zeer sterk benadrukt in de beleidsnota’s van Onderwijs en Vorming, Media, Jeugd 

en Cultuur. Vooral de term mediawijsheid wordt sinds 2009 zeer frequent gebruikt in het domein Media. 

In de beleidsnota Media 2009-2014 wordt bovendien een kant-en-klare invulling gegeven van 

verschillende soorten digitale vaardigheden. Dit valt voor een deel weg in de daaropvolgende 

beleidsnota Media 2014-2019. Wel is er in beide beleidsnota’s een uitermate actiegerichte en 

doorgedreven focus op de ontwikkeling van mediawijsheid bij alle Vlaamse burgers. In de andere 
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beleidsnota’s uit domeinen zoals Bestuurszaken, Economie, Inburgering en Integratie of Cultuur wordt 

er zelden of niet verwezen naar Mediawijsheid. Het kenniscentrum wordt meermaals met naam en 

toenaam vermeld in het beleidsdomein Media en Jeugd, maar onvoldoende in de andere domeinen. De 

stijgende focus op mediawijsheid in de beleidsnota’s Jeugd 2009-2014 en 2014-2019 toont dan weer 

dat er een groeiend besef is van de niet evidente relatie tussen jongeren en digitale media en het 

ontstaan van digitale ongelijkheden tussen jongeren. Tegelijkertijd worden deze reflecties in beide 

beleidsnota’s onvoldoende opengetrokken naar de potentiële meerwaarde van jeugdorganisaties voor 

e-inclusie. Een stijgend aantal socio-culturele en jeugdorganisaties zet momenteel volop in om 

spelenderwijs te leren coderen en programmeren.  

 

Tegelijkertijd maakt de analyse duidelijk dat digitale technologieën steeds meer verweven zijn in de 

verschillende beleidsdomeinen. De term ICT wordt in de 47 beleidsnota’s 375 keer vermeld, terwijl de 

termen innovatie en digitalisering (cf. digitaal, digitale, digitalisering…) respectievelijk 1557 keer en 749 

keer worden vermeld. Dat in de domeinen Economie, Werk en Innovatie vaak wordt verwezen naar 

deze termen is logisch. Maar ook in andere domeinen is dit het geval. De beleidsnota’s Welzijn en 

Jeugd 2000-2004 en 2004-2009 maken zo goed als geen melding van innovatie of digitale media. In de 

daaropvolgende beleidsnota’s 2009-2014 en 2014-2019 neemt de aandacht voor innovatie en 

digitalisering exponentieel toe. Vooral in het domein Welzijn wordt in vergelijking met voorheen sterk de 

nadruk gelegd op innovatie en digitalisering.  

 

De stijgende integratie van deze technologisch gedreven termen in de verschillende beleidsnota’s gaat 

echter niet gepaard met een stijgende aandacht voor de problematiek van digitale uitsluiting. Meerdere 

beleidsdomeinen verwijzen kort naar het bestaan van een zekere problematiek die wordt veroorzaakt 

door de digitalisering van de maatschappij maar verbinden hier vervolgens geen prioriteiten, acties of 

interventies aan. In de volgende vier domeinen is er geen enkele expliciete verwijzing naar de digitale 

kloof, digitale uitsluiting of e-inclusie: Economie, Innovatie, Sociale Economie en Gelijke Kansen. Voor 

de domeinen Economie en Innovatie is het duidelijk dat het digitaliserings- en innovatiebeleid in 

Vlaanderen zeer technologiegericht is en onvoldoende rekening houdt met de mogelijk negatieve 

maatschappelijke implicaties van digitalisering en innovatie. Er wordt een sterk positief geconnoteerd 

discours gehanteerd dat focust op de meerwaarde van innovatie, zonder nuancering rond mogelijk 

nefaste dynamieken. Voor het domein Sociale Economie, impliceert de analyse dat er onvoldoende 

besef en aandacht is voor potentiële tewerkstellingstrajecten in het e-inclusiewerkveld. Met betrekking 

tot Gelijke Kansen bevestigt de analyse de vaststellingen van het IST-rapport (Mariën et al., 2010) en de 

veldtekening Mediawijsheid (Bens et al., 2014). Er is zo goed als geen focus op ICT, innovatie, digitale 

media of nieuwe technologieën. De beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019, onder bevoegdheid van 

Minister Homans, benadrukt kort de aankomende digitalisering van de Vlaamse overheidsdiensten, 

maar verbindt hier geen bijkomende reflecties aan met betrekking tot mogelijke mechanismen van 

sociale en digitale uitsluiting van mensen met een beperking. De beleidsnota verwijst wel naar het 

Radicaal Programma dat inzet op de digitalisering van de overheidsdiensten tegen 2020, maar maakt 

geen melding van het Begeleid Digitaal-traject dat binnen dit programma instaat voor het inclusieve 

karakter van dit digitaliseringsproces. 
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Er is bovendien geen systematische inhoudelijke focus binnen de bevoegdheden van eenzelfde minister. 

In de beleidsnota Bestuurszaken, uitgewerkt vanuit de bevoegdheid van Minister Liesbeth Homans, 

wordt het Radicaal Digitaal-programma en het Begeleid Digitaal-project vermeld. De beleidsnota van 

Armoedebestrijding 2014-2019, die eveneens onder de bevoegdheid van Minister Homans valt, 

vermeldt echter geen van beide. Tegelijkertijd wordt in de nota wel aandacht besteed aan de 

problematiek van digitale uitsluiting bij mensen in armoede en is er voor deze groep zeker een begeleid 

digitaal ondersteuningstraject nodig. Eenzelfde fenomeen doet zich voor in de beleidsnota 2014-2019 

van Inburgering en Integratie. De problematiek van digitale uitsluiting en het potentiële gebrek aan de 

nodige digitale vaardigheden worden erkend en vermeld, met name voor de instroom van laagopgeleide 

nieuwkomers. Er wordt echter nergens verwezen naar het Radicaal Digitaal programma, of naar het 

Begeleid Digitaal-project.  

 

Bovenstaande vaststellingen maken duidelijk dat er in Vlaanderen tot nog toe geen 

beleidsdomeinoverschrijdend, duurzaam en voldoende actiegericht e-inclusiebeleid bestaat. Dit uit zich 

ook in het feit dat er in geen enkele van de 47 beleidsnota’s wordt verwezen naar het Nationaal 

Actieplan ter bestrijding van de Digitale Kloof van de POD Maatschappelijke Integratie (2005), noch 

naar de aanbevelingen, het actieplan of het memorandum van de middenveldorganisaties (cf. Digiplan, 

2007; Aanbevelingen inzake digitale kloof voor de Vlaamse regering, 2009; Memorandum voor een 

mediawijze en e-inclusieve samenleving, 2014). Een belangrijke vraag blijft of de inzichten en 

ervaringen van de middenveldorganisaties effectief niet doorstromen tot op het beleidsniveau, of dat ze 

toch werden geïntegreerd via andere kanalen. Het IST-onderzoek (Mariën et al., 2010) toont dat er op 

het terrein heel wat noden, kennis en goede praktijken inzake e-inclusie bestaan. Om een duurzaam 

beleid uit te werken, is het cruciaal dat deze kennis ook op beleidsniveau in aanmerking wordt genomen.  

 

Toekomstige onderzoekstrajecten 

 

De analyse van de 47 beleidsnota’s geeft uiteraard maar een beperkte eerste visie op de mate waarin in 

Vlaanderen op digitale uitsluiting wordt ingezet. Een meer diepgaande inhoudelijke analyse van het 

beleid zal worden gerealiseerd in het kader van het federale onderzoeksproject IDEALiC. Dit project 

werd inhoudelijk uitgewerkt en uitgeschreven door de doctoranda in samenwerking met prof. dr. Gerard 

Valenduc, prof. dr. Patricia Vendramin en Périne Brotcorne, allen onderzoekers verbonden aan FTU 

(Fondation Travail-Université), te Namen. Het onderzoek kadert in het Brain-be programma van Belspo 

en wordt van 2015 tot en met 2019 gefinancierd vanuit het Federaal Wetenschapsbeleid.69 Het IDEALiC 

project zal de krijtlijnen van een toekomstig e-inclusiebeleid in België, op federaal, regionaal en lokaal 

niveau, uittekenen. De volgende paragraaf komt rechtstreeks uit het onderzoeksvoorstel en geeft de 

verschillende actie- en onderzoekslijnen van het project weer: 

 

-------------------------- 

 

More specifically, the IDEALiC research will focus on following aspects: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  Brain-‐be	  programma	  en	  Belspo,	  zie	  http://www.belspo.be/belspo/brain-‐
be/index_nl.stm	  	  



	   333	  

⋅ Provide renewed insights on the aspects that define autonomous and independent use of 

ICT based on existing frameworks for digital skills.  

⋅ Critically review the recent evolution of e-inclusion policies towards an increased focus on 

aspects as empowerment, inclusion and participation. What exactly is meant by these 

concepts and what kind of normative interpretations does this imply for e-inclusion 

strategies, both at the level of policy, implementation and evaluation? 

⋅ Provide a state of the art of the current situation of the e-inclusion field in Belgium (i.e. 

actors and policy fields), complemented by a critical reflection on how an ideal e-inclusion 

policy in Belgium should be constructed at local, regional and (inter)national level. 

⋅ Deliver a renewed state of the art of figures on e-inclusion in Belgium, based upon a basic 

quantitative analysis of secondary data that is readily available. 

⋅ Carry out an empirical study that examines experiences of e-inclusion from a life course 

perspective and a user media profile viewpoint, rather than from a two-folded and 

dichotomous view based upon socio-economic variables. In-depth interviews will be carried 

out with respondents that belong to three different life stages: (1) age 18 to 30 (i.e. the 

period in which individuals are building up autonomy and steadily increase their social, 

economic and political participation in society; (2) age 31 to 50 (i.e. the period in which 

individuals are assumed to have developed autonomy and participate fully in society; and 

(3) age 51-70 (i.e. the period in which they desire to remain active participants of society 

and to remain independent while aging is considered an important policy challenge).  

⋅ Study the relationship between the suppliers of digitized services and citizens. This part 

will provide answers on questions such as: Do institutions at the supply side reflect upon 

mechanisms of digital exclusion when digitising their services? Or, to what extent do they 

undertake actions to ensure all citizens are capable of using their digitised services in an 

autonomous way? This will be done by means of three case studies, i.e. mobility, mutual 

health insurances, brussels.be portal. 

⋅ Use an actor-driven and participatory approach in order to include actors from policy, 

public service, private sector, civil society, poverty organisations and similar institutions 

in the development of e-inclusion policy recommendations to ensure an effective take-up 

and implementation of the research results.  

 

-------------------------- 

 

Het IDEALiC project zal voornamelijk uitgevoerd worden door Périne Brotcorne en de doctoranda. Dit 

betekent dat het doctoraatsonderzoek ook een startpunt vormt voor een verdere reflectie over en 

uitwerking van een duurzaam e-inclusiebeleid op lokaal, Vlaams en federaal niveau.70  

3.3.4.2 Aanvulling	  2	  –	  Digitale	  inclusie	  op	  maat	  van	  iedereen	  

De Stad Kortrijk werkt al verschillende jaren aan de uitbouw van een strategisch en duurzaam e-

inclusiebeleid. Van 2004 tot en met 2008 liep het project ‘De wwwereld is van iedereen’. Met dit project 

werd volop ingezet op gratis computeropleidingen en internetkiosken. Dit traject werd vervolgd door het 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  IDEALiC-‐onderzoeksproject,	  zie	  www.idealic.be 
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‘@llemaal digitaal’-programma dat een algemene uitbreiding van de vorige werking omvat door de 

uitbouw van een e-loket, een bredere digitale dienstverlening, de installatie van hotspots en een groter 

gamma aan computerlessen en workshops rond mediawijsheid. Dit programma kadert in het plan 

‘Nieuw Kortrijk’ dat de ambitie heeft om alle burgers, kansengroepen in het bijzonder, mee te betrekken 

in de digitale wereld. ‘@llemaal digitaal’ loopt nog minstens tot 2018.  

 

Met het ‘@llemaal digitaal’-programma wil de Stad Kortrijk een aanpak op maat van iedere burger 

uitwerken. Het is helaas nog niet helemaal duidelijk hoe dit best kan worden georganiseerd en 

geïmplementeerd. Op welke manier kan een aanpak worden ontwikkeld die ervoor zorgt dat kwetsbare 

mensen naar de juiste organisaties worden geleid die hen de juiste ondersteuning kunnen geven? Maar 

ook, hoe kan er voor worden gezorgd dat ook aan de behoeften wordt voldaan van diegenen die digitale 

tools volledig beheersen? 

 

In het kader van de Digitale Week 2015 en het plan ‘Nieuw Kortrijk’ werd daarom op 30 april 2015 een 

brainstormsessie met lokale e-inclusieactoren georganiseerd met om na te gaan op welke manier een 

aanpak op maat van iedere Kortrijkse burger kan worden uitgewerkt. De acht profielen van digitale 

ongelijkheden71 werden door de Stad Kortrijk als denkpiste naar voren geschoven omdat zij een 

allesomvattend beeld bieden van burgers met een zeer diverse socio-economische achtergrond met 

betrekking tot (a) de wederzijdse invloed van sociale problematieken op het digitale veld en vice versa; 

(b) directe noden en drempels bij de interactie met digitale media; en (c) de diversiteit in mediapraktijken 

en -noden. De brainstorm bestond daarom uit drie delen met verschillende doelstellingen en aanpak:72 

 

Deel 1: Hoe kunnen de acht profielen worden gebruikt door lokale overheden, publieke 

instellingen en e-inclusie initiatieven?  

 

Doelstelling: identificatie van de potentiële meerwaarde en gevaren van het gebruik van de 

acht profielen bij e-inclusie-initiatieven. 

Aanpak: omdat de deelnemende organisaties zeer divers waren, werd geopteerd voor een 

individuele denkoefening door een conceptfiche met de volgende vragen in te vullen73:  

⋅ Vraag 1 – Wat is de voornaamste focus van je dagelijkse werking?  

⋅ Vraag 2 – Herken je deze profielen in je werking? Zou je met andere woorden het type 

mensen dat je bereikt in je dagelijkse werking kunnen plaatsen onder deze profielen? 

Leg uit.   

⋅ Vraag 3 – Zou je het concept van deze profielen van digitale ongelijkheden kunnen 

gebruiken in je werking? Leg uit waarom wel of niet. 

⋅ Vraag 4 – Welk voordeel zou het gebruik van deze conceptualisering van digitale 

ongelijkheden in je dagelijkse werking kunnen bieden?  

⋅ Vraag 5 – Welk nadeel zou er verbonden kunnen zijn aan het gebruik van deze 

conceptualisering van digitale ongelijkheden in je dagelijkse werking? 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
71 Zie	  sectie	  2.3.4.1.,	  p.	  150	  tot	  en	  met	  164. 
72 Zie	  bijlage	  Nr.	  22	  –	  Draaiboek	  Brainstorm	  Kortrijk.	   
73 Zie	  bijlage	  Nr.	  23	  –	  Conceptfiche	  Brainstorm	  Kortrijk. 
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Deel 2: Welke actoren werken rond welke profielen, op het niveau van de stad Kortrijk 

en op Vlaams niveau? 

 

Doelstelling: identificatie van een zo breed en divers mogelijk landschap aan actoren die in 

Vlaanderen en/of Kortrijk werken aan e-inclusie en daarbij op de een of andere manier in 

contact komen met de acht profielen. 

Aanpak: de deelnemers werden verzocht om per profiel de gekende actoren te vermelden op 

post-its (een actor per post-it) en ze vervolgens op de A0-fiche van het juiste profiel te plaatsen. 

Op de acht A0-fiches werd telkens een opdeling gemaakt tussen (a) de Stad Kortrijk; en (b) 

buiten de Stad Kortrijk.  

 

Deel 3: Welke e-inclusie-aanpak is er nodig per profiel?   

 

Doelstelling: uitwerking van een diepgaande analyse van de e-inclusie-aanpak (wie, wat, hoe, 

waarom, …) voor ieder profiel.   

Aanpak: bij deze laatste denkoefening werden de deelnemers verspreid over acht kleine 

groepen, zodat voor elk profiel een meer diepgaande analyse kon worden gemaakt van de 

volgende aspecten:  

 

⋅ Welke aanpak wordt er gehanteerd bij de profielen die wel worden bereikt? Hoe wordt 

er gewerkt? Wat wordt er aangeboden? Wat is hierbij zo specifiek? Het gaat hierbij 

om strategieën die momenteel al worden gehanteerd in én door de aanwezige actoren. 

⋅ Welke profielen worden niet bereikt? Hoe kunnen ze wel worden bereikt? Wat zou er 

kunnen worden aangeboden voor deze profielen? Welke actoren willen of kunnen hier 

eventueel rond werken? Het gaat hierbij om strategieën die nog niet worden 

gehanteerd maar volgens de aanwezige actoren wel een potentiële meerwaarde 

hebben.  

⋅ De acht groepen kregen voor deze derde oefening een uur de tijd. Aan het einde 

werden de resultaten nog beknopt en plenair teruggekoppeld. 

 

In totaal telde de brainstorm 28 deelnemers. 74  Onderstaande tabel biedt een overzicht van de 

achtergrond en e-inclusiewerking van de aanwezige deelnemers. 

 
Type organisaties  Focus werking Aantal 

deel-
nemers 

Openbare bibliotheek Uitleensysteem 
Ondersteuning bij gebruik van online collecties 
Aanbieding Computer- en internettoegang 
Ondersteuning bij gebruik van computer en internet 
Organisatie workshops en infosessies 
Uitbouw individuele begeleiding van vrijwilligerswerking 
Mediawijze ondersteuning voor het onderwijs 
Kennisdeling 

4 

Lokale overheid / 
Overheidsinstelling  

Dienstverlening (extern) 
Ondersteuning 
Aanbod van informatie over producten aan burgers en 

5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Zie	  bijlage	  nr.	  24	  –	  Deelnemerslijst	  Brainstorm	  Kortrijk 
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medewerkers 
Digitale dienstverlening toegankelijker maken  
Koppeling en uitwisseling van informatie tussen overheden (in 
Vlaanderen) 
Begeleiding werkzoekenden 

e-Inclusie-initiatief Bevordering digitale inclusie (in Gent, Oostende) 
Meerdere initiatieven (info, opleiding, ondersteuning door 
vrijwilligers, openbare computerruimten,…) 
Verhoging van toegankelijkheid van digitale dienstverlening 
Opleiding van professionals rond digitale media 

5 

Vormings/opleidings-
instelling 

Vorming gericht naar kwetsbare groepen, inwoners met weinig 
vormingservaring en/of laaggeschoolde achtergrond 
Opleiding van volwassenen 
Volwassenenvorming in de vrije tijd 
Politiserend en emancipatorisch vormingswerk 
Dienstverlening 
Onderzoek 

7 

Onthaalbureau inburgering 
Antwerpen 

e-Inclusie voor anderstalige nieuwkomers 1 
 

Private onderneming Begeleiding van werkzoekenden  
In samenwerking met VDAB 

1 

Uitzendsector Vorming en opleiding 
Extra instroom voor kantoren 

1 

Niet gekend Uitwerking digitaal platform 
Promotie volgens 3 doelgroepen van gebruikers 
Inclusieve toegankelijkheid (fysiek + integraal) 
Ontwikkeling van apps ter ondersteuning van mensen met een 
beperking 
Sociale inclusie 
Online informatie verschaffen 
Aanbieding online platform 

4 

 

Potentiële meerwaarde van de profielen 

 

Deze sectie verduidelijkt de verschillende antwoorden die vanuit de deelnemers werden gegeven op de 

vraag naar de voordelen van het gebruik van de profielen in de dagelijkse werking van de organisaties. 

Alle gegeven antwoorden werden thematisch geordend en geteld. Het volgende schema geeft hiervan 

een beknopt overzicht: 

 
 

Voordelen Aantal keren 
vermeld 

Bewustwording van mechanismen van uitsluiting 5x 
Inzicht in en aandacht voor verschillende noden 7x 
Aanpak op maat 18x 
Prioritisering van acties 5x 
Identificatie, inzetten en ondersteuning van warm experts 4x 
Bepaling en evaluatie van bereik en acties 9x 
Verrijking van e-inclusietrajecten 6x 

 
 

Hierbij werden de verschillende voordelen inhoudelijk als volgt ingevuld:  

 

Bewustwording van mechanismen van digitale uitsluiting 

 

De profielen kunnen worden gebruikt om medewerkers meer achtergrondinformatie te geven over 

digitale uitsluiting. Op die manier begrijpen of beseffen medewerkers dat ze (on)bewust bijkomende 

drempels inbouwen door individuen te vragen om online een profiel aan te maken of dergelijke. De 

profielen zijn ook een goede aanzet om collega’s van andere diensten bewust te maken van digitale 
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uitsluiting. Ook in hogeschoolopleidingen kunnen de profielen worden gebruikt in lessen met betrekking 

over sociale uitsluiting. Een oefening rond de profielen op individueel niveau kan bijdragen tot meer 

zelfreflectie en -inzicht over het gebruik van digitale tools. Door mensen met de profielen te confronteren, 

worden ze gestimuleerd om na te denken over hun eigen attitude, vaardigheden en mediagebruik. 

(Werd in totaal vijf keer vermeld). 

 

Inzicht in en aandacht voor de verschillende noden 

 

Aan de hand van de profielen kan een beter inzicht in en begrip voor de verschillende noden en 

behoeften van mensen ontstaan. Er wordt nog te vaak zwart-wit gedacht. De profielen maken het 

mogelijk om de verscheidenheid tussen individuen beter te begrijpen. Door de profielen onthoudt de 

begeleider makkelijker en beter de verschillende drempels die mensen kunnen ervaren. Hoe meer er 

geweten is over de doelgroepen die men wil bereiken, hoe beter er acties en projecten op maat van 

iedere doelgroep kunnen worden uitgewerkt in afstemming met hun directe noden. Enkel de concrete 

benoeming van problemen maakt de uitwerking van oplossingen mogelijk. De profielen maken het ook 

mogelijk om te weten hoe ver je kan gaan met verschillende doelgroepen, welke vaardigheden er al in 

een groep aanwezig zijn, welke niet, en welke aanpak vervolgens nodig is. (Werd in totaal zeven keer 

vermeld). 

 
Aanpak op maat 

 

De profielen maken een aanpak op maat voor ieder profiel mogelijk. Er kunnen gerichte inlichtingen, 

strategieën, projecten en acties worden ondernomen naar gelang van de noden van het profiel. De 

profielen kunnen met andere woorden worden gebruikt door ze verder te vertalen in projecten en acties 

met diverse methodieken. Bijvoorbeeld met een op het profiel afgestemde groepsgrootte tijdens een 

vorming. De inzet van de profielen maakt het mogelijk om gedifferentieerde acties uit te werken. Deze 

aanpak op maat zit vervat in twee trajecten. Enerzijds door acties te ondernemen die gericht zijn op één 

specifiek profiel. Anderzijds door algemene acties op te zetten, gericht op iedereen, maar begeleid door 

lesgevers die inzicht hebben in de verschillende profielen die in een groep kunnen voorkomen. De 

uitwerking van een aanpak op maat kan zowel op het niveau van beleid, ICT-ontwikkeling als in de 

private sector door de profielen om te zetten in personae die vervolgens worden gebruikt als input voor 

een user-centered design aanpak. Daarnaast maakt het ook een rationalisering van middelen mogelijk 

omdat de profielen tonen welke middelen en strategieën best worden ingezet bij welke groepen. Een 

belangrijke meerwaarde zit vervat in een globaal en gedeeld gebruik van de profielen. Als de profielen 

door meerdere organisaties worden gebruikt, kan een betere doorverwijzing en samenwerking op maat 

van ieder profiel gebeuren. Het maakt het mogelijk om de krachten te bundelen en een efficiëntere en 

effectievere aanpak te ontwikkelen. Dit verhoogt de slaagkansen op ontwikkeling en (door)groei in 

attitudes en vaardigheden van doelgroepen. Een aanpak op maat kan wel alleen maar worden 

ontwikkeld als er werk wordt gemaakt van een screeningsinstrument dat het mogelijk maakt om mensen 

in een bepaald profiel te plaatsen. (Werd in totaal achttien keer vermeld).  
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Prioritisering van acties 

 

De profielen helpen om te beslissen op welk doelpubliek er vanuit de organisatie best wordt ingezet. Het 

gebruik van de profielen, bijvoorbeeld aan de hand van personae, maakt het ook makkelijker om doelen 

te bepalen. Het helpt organisaties bij om gericht keuzes te maken en te beslissen over hun 

kernopdracht(en) en welke groepen ze al dan niet moeten bereiken. Doelen en doelgroepen kunnen 

beter en verfijnder worden bepaald. (Werd in totaal vijf keer vermeld).  

 
Identificatie, inzet en ondersteuning van warm experts & proxy-users 

 

De profielen kunnen worden gebruikt om de warm experts en potentiële proxy-users in een organisatie 

te identificeren en in te zetten voor de ondersteuning van hun medewerkers. Op die manier wordt de IT-

dienst minder belast. Het maakt ook een zekere specialisering van ICT-kennis binnen teams mogelijk. 

Een kritische bedenking is of individuen die in dit profiel vallen (Smoothly Digital, Digital All-Stars, 

Unexpected Digital Masters) deze taak wel willen en kunnen opnemen. Belangrijk is niet te vergeten dat 

ook warm experts en proxy-users mogelijk ondersteuning nodig hebben. Vooral in de zorgverlening 

wordt dit als een aandachtspunt vermeld. Mantelzorgers en professionele zorgverleners hebben niet 

altijd het nodige zelfvertrouwen of de gepaste digitale kennis om mensen met een beperking te 

ondersteunen bij hun gebruik van digitale media. Bovendien gaat het hierbij vaak om een combinatie 

van technische kennis van digitale tools en van pedagogische vaardigheden om te coachen. In dit 

opzicht kan het nuttig zijn om na te denken over een aanpak in de richting van peter- of meterschap. 

(Werd in totaal vier keer vermeld).  

 

Bepaling en evaluatie van bereik en acties 

 

Het gebruik van de profielen stelt organisaties in staat om af te toetsen en te evalueren welke 

doelgroepen ze al dan niet bereiken met bepaalde acties. De profielen maken het ook mogelijk om 

doelgroepen te integreren die tot nu toe nog niet tot het werkterrein van organisaties behoren. Het 

maakt daarnaast een verfijning van de rekrutering en instroom van deelnemers en een betere 

differentiatie van projecten mogelijk. De profielen helpen om de lacunes in de huidige werking van 

organisaties te bepalen. Welke profielen worden wel bereikt, welke niet en welke acties zijn dan nodig 

om het bereik te vergroten? (Werd in totaal negen keer vermeld).  

 
Verrijking van e-inclusietrajecten 

 

In de profielen wordt met iedereen rekening gehouden en niet enkel met kwetsbare groepen. Dit is een 

belangrijke verrijking van de huidige manier van denken waarbij digitale uitsluiting automatisch gelinkt 

wordt aan sociale uitsluiting en kwetsbare bevolkingsgroepen. De profielen gaan verder dan een louter 

sociaal-economische insteek en vergroten daarmee het bereik. De profielen zijn een vertrekpunt voor 

een verdere groei en ontwikkeling van een betere dienstverlening. De profielen maken het mogelijk om 

meer mensen te betrekken in de digitale wereld en een meer toegankelijkere digitale dienstverlening te 

ontwikkelen. (Werd in totaal zes keer vermeld). 

 

Potentieel nefaste gevolgen 
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Deze sectie verduidelijkt de verschillende antwoorden die door de deelnemers werden gegeven op de 

vraag naar de nadelen van het gebruik van de profielen in de dagelijkse werking van de organisaties. 

Alle gegeven antwoorden werden thematisch geordend en geteld. Het volgende schema geeft hiervan 

een beknopt overzicht: 

 

Nadelen Aantal keer 
vermeld 

Hokjesdenken 14x 
Screening is moeilijk 5x 
Stigmatisering 3x 
Extra belasting / werklast 2x 
Complexe strategieën nodig 3x 
Motivatie blijft cruciale drempel 2x 
Eenzijdige acties 2x 

 

Hierbij werden de verschillende nadelen inhoudelijk als volgt ingevuld:  

 

Hokjesdenken 

 

Een gevaar van het gebruik van de profielen is dat het mensen in hokjes blijft duwen en weggaat van 

een ‘ieder is uniek’-aanpak. Bovendien riskeren mensen die mogelijk buiten de profielen vallen, te 

worden vergeten. Als er niet voorzichtig wordt omgesprongen met de profielen, kunnen er nieuwe 

vormen van uitsluiting ontstaan. Daarnaast bestaat het risico dat het flexibele en evolutieve aspect van 

digitale uit- of insluiting wordt genegeerd. Er moet met andere woorden worden opgepast voor een 

digitaal deterministische en clichématige visie. Het is belangrijk om de diversiteit tussen mensen en 

tussen groepen onderling te bewaren. Het moet worden vermeden dat individuen worden opgesloten in 

een profiel. De mogelijkheid om door te stromen van het ene profiel naar het andere moet altijd 

gevrijwaard blijven. Er wordt gesteld dat er aanknopingspunten moeten worden gezocht tussen de 

verschillende profielen, zodat het duidelijker en concreter wordt hoe mensen kunnen verschuiven op het 

continuüm. Er moet ook ruimte zijn om de screening regelmatig te evalueren of om mensen op 

verschillende tijdstippen te screenen. Bijvoorbeeld bij aanvang van een cursus en na afloop van de 

cursus. (Werd in totaal veertien keer vermeld). 

 

Nadeel: Screening is moeilijk 

 

Er rijzen verschillende vragen met betrekking tot de screening. Hoe kunnen mensen in een van de 

profielen worden ondergebracht? Hoe kan je bepalen tot welk profiel iemand behoort vanuit een 

onthaalsituatie of eerste contact? Als de screening niet correct wordt uitgevoerd, kan dat er ook toe 

leiden dat mensen in een verkeerd profiel worden ondergebracht waardoor ook de aanpak achteraf niet 

aansluit bij hun noden. Het blijft een moeilijke oefening om mensen in een specifiek profiel te plaatsen 

omdat mensen kenmerken kunnen vertonen die overeenstemmen met meerdere profielen. Een 

explicitering van digitale vaardigheden is hier zeker nodig. Er wordt gesteld dat er een snel, eenvoudig 

en makkelijk te hanteren screeningstool moet worden ontwikkeld dat open en vrij beschikbaar is voor 

alle organisaties in Vlaanderen. (Werd in totaal vijf keer vermeld).  
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Stigmatisering 

 

Door mensen te groeperen in profielen worden ze bij wijze van spreken ‘gemerkt’. Het risico bestaat dat 

dit als negatief wordt ervaren en gezien. Het is opnieuw een stempel die wordt gebruikt voor groepen 

die al stempelgevoelig zijn. Dit geldt vooral voor de drie profielen waar sociale uitsluiting het meest 

prominent is (Digital Outcasts, Hopelessly Undigital, Digital Fighters). Deze groepen worden opnieuw 

geconfronteerd met hun barrières en tekortkomingen. Vooral de profielen van de Digital Outcasts en 

Hopelessly Undigital benadrukken de hopeloosheid van een persoonlijke situatie, en kunnen hierdoor 

tot een negatieve conceptualisering en ervaring leiden. Het is daarom belangrijk om de profielen aan te 

brengen als een denkoefening of een reflectie over de eigen sociale en digitale situatie. Hierbij is het 

belangrijk om te benadrukken dat het om flexibele profielen gaat en dat je niet automatisch en 

levenslang in één bepaald profiel past. Integendeel, doorheen de profielen zitten duidelijke leer- en 

ontwikkelingslijnen. Bij communicatie over de profielen is het dus noodzakelijk om deze flexibiliteit extra 

te verduidelijken en te benadrukken. (Werd in totaal drie keer vermeld).  

 

Extra belasting / werklast 

 

Het risico bestaat dat de screeningsoefening die nodig is om mensen in een specifiek profiel onder te 

brengen te veel energie en mankracht opslorpt. Dit kan de gewone werking van de organisatie in het 

gedrang brengen. In welke mate vergt de screeningsoefening extra personeel of extra middelen? 

Daarnaast is de screeningsoefening maar een startpunt en moet er daarna ook actie worden 

ondernomen. Vooral deze acties zullen een extra werklast veroorzaken. (Werd in totaal twee keer 

vermeld). 

 

Complexe strategieën nodig 

 

De verschillende profielen vragen de uitwerking van verschillende trajecten naast elkaar. Digital All-

Starshebben andere tools nodig dan Digital Outcasts. Er zijn weinig gemeenschappelijke drempels bij 

de verschillende profielen. Dit is op zich zeer goed, maar het maakt het totaalbeeld wel zeer complex 

omdat er op verschillende sporen moet worden gewerkt. Mogelijk zijn de profielen te complex om ermee 

aan de slag te gaan. Het gevaar bestaat dat als er met de acht profielen rekening moet worden 

gehouden, de projecten rond e-inclusie minder vlot kunnen worden georganiseerd. Zal er uiteindelijk niet 

te veel afwisseling en keuze zijn in de mediamix die mensen kunnen gebruiken? (Werd in totaal drie 

keer vermeld).  

 

Motivatie blijft cruciale drempel 

 

Mensen die niet willen deelnemen en geen eigen kracht hebben, zijn nog steeds moeilijk of niet te 

bereiken. Acties zijn snel onvoldoende laagdrempelig om niet-gemotiveerde individuen te bereiken en te 

overtuigen. Deze drempels worden extra versterkt bij mensen die het nut van digitalisering niet willen 

inzien. Vooral mensen in het profiel Digitally Self-Excluded zijn een problematische doelgroep. (Werd in 

totaal twee keer vermeld).  
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Eenzijdige acties 

 

Door uit te gaan van de profielen en een aanpak op maat voor ieder profiel is er een gevaar van 

automatisering en een-op-eenacties waarbij belangrijke zaken over het hoofd worden gezien. Zo 

bestaat het gevaar dat er te sterk op digitale dienstverlening wordt gefocust. Aandacht voor niet-digitale 

noden moet zeker steeds aanwezig blijven. (Werd in totaal twee keer vermeld).  

 

Naar een e-inclusie-aanpak op maat van ieder profiel 

 

Deze sectie toont welke pedagogische of specifieke aanpak de aanwezige actoren zien voor ieder 

profiel. De resultaten zijn enerzijds gebaseerd op de manier waarop de organisaties in hun eigen 

werking omgaan met de acht profielen. En anderzijds op de manier waarop vanuit de praktijkervaring 

van de organisaties best kan worden ingespeeld op de acht profielen.  

 
Digital Outcasts 

 

Digital Outcasts worden het best bereikt via lokale actoren in heel Vlaanderen. Bij de identificatie van 

actoren ligt de nadruk sterk op buurtwerking en vormingscentra gericht op volwassenen en kwetsbare 

mensen. Om het aanbod nog laagdrempeliger te maken, moet extra worden ingezet op het sociale 

netwerk rond Digital Outcasts. De stimulering van meer samenwerking tussen organisaties is hierbij 

zeker een meerwaarde. Initiatieven moeten vertrekken vanuit dagelijkse noden en praktijken om 

mensen te inspireren en te motiveren. Dit gebeurt best door middel van cursussen op maat, met klare 

taal, met een lesgever op maat, met aansluiting bij de leefwereld. Hierbij moet ingezet worden op 

mediawijsheid in de brede zin, en niet enkel op het gebruik van digitale media. Voor lesgevers die niet 

zelf tot de doelgroep behoorden, is bijscholing nodig om hen meer inzicht te geven in de gevoeligheden 

van dit profiel.   

 

Hopelessly Undigital 

 

Ook bij de Hopelessly Undigital ligt de nadruk op het lokale niveau, met name op sociaalculturele 

verenigingen die ingebed zijn in de gemeenschap. Andere actoren die werden geïdentificeerd, zijn 

vormingsinstelingen die zich specifiek richten tot kansengroepen en volwassenen. De bibliotheek wordt 

ook meermaals vermeld. Acties moeten focussen op de stimulering van positieve ervaringen met 

digitale media door in te spelen op directe noden en een aanpak op maat. Deze groep kan op 

verschillende manieren worden bereikt. Momenteel gebeurt dit voornamelijk via buurtwerk of een lokale 

werking waarbij brugfiguren hun brugfunctie opnemen. Een andere optie, die nog niet wordt toegepast is 

via offline activiteiten zoals weggeefpleinen of deelbeurzen.  

 

Digital Fighters 

 

Digital Fighters worden voor het merendeel bereikt en ondersteund door lokale organisaties. Een 

belangrijke rol is weggelegd voor lokale vormingsinstellingen (cf. CVO, Basiseducatie, Vormingplus, 

Open School…), socio-culturele verenigingen en de lokale overheid. Deze groep kan worden bereikt via 



	   342	  

mond-tot-mondreclame, actieve doorverwijzing (door VDAB, Actiris…), flyers via stadswerking, websites 

van organisaties en steden of partnerorganisaties. Intergenerationele projecten en initiatiecursussen zijn 

een mogelijke aanpak. Er wordt gesteld dat Digital Fighters een aanpak in analogie met de Hopelessly 

Undigital nodig hebben.  

 

Smoothly Digital 

 

In vergelijking met de andere profielen is er bij Smoothly Digital een meer prominente rol weggelegd 

voor de bibliotheken. Smoothly Digital zijn in grote mate zelfsturend. Zij zoeken en komen zelf tot bij 

initiatieven. Zij vragen om een klassieke aanpak waarbij een docent de gewenste leerstof aanbrengt. 

Thematisch gaat de voorkeur uit naar korte duidelijke thema’s die zeer praktisch gericht zijn, en 

aansluiten bij de leefwereld en dagelijkse praktijken. Wel moet er steeds voor worden gezorgd dat het 

aanbod bekend raakt. Wat niet bestaat, kan ook niet vanuit eigen initiatief en motivatie worden 

gevonden. Het is ook belangrijk om een aanbod te ontwikkelen dat voldoende functioneel en interessant 

is.  

 

Digital All-Stars 

 

Bij het profiel van de Digital All-Stars werd slechts een beperkt aantal actoren geïdentificeerd. Deze 

groep wordt vooral bereikt via train-the-trainerinitiatieven. Dit bevestigt de reflectie dat het vooral 

belangrijk is om deze groep te waarderen, hun vaardigheden te erkennen en hen te consulteren in 

functie van nieuwe trends of opleidingen. Een andere interessante nuance is dat er vaak vanuit wordt 

gegaan dat mensen gestuurd moeten worden. Er wordt gesteld dat initiatieven met een louter 

uitnodigende insteek ook noodzakelijk zijn. Een mogelijke aanpak is om hierbij sectoroverschrijdend te 

werk te gaan, bijvoorbeeld door in te gaan op verschillende aspecten in digitale tools zoals gamification, 

beeldcultuur of maatschappelijke meerwaarde. Een belangrijke uitdaging om tegemoet te komen aan de 

noden van deze groep is de openheid van data, de omgang met big data en de uitwerking van 

innovatieve en gebruiksvriendelijke applicaties.  

 

Unexpected Digital Masters 

 

Bij de Unexpected Digital Masters is er minder zicht op potentiële en huidige actoren die focussen op 

deze groep. Wel is het duidelijk dat deze groep niet kan worden bereikt via vormings- of 

onderwijsinstellingen, gezien hun expertise. Er wordt gesteld dat individuen in dit profiel niet als aparte 

groep worden gezien door e-inclusie-initiatieven. Ze komen eerder onverwacht naar voren in bestaande 

trajecten. Zodra ze geïdentificeerd zijn en hun beperkte problematieken worden aangepakt, sluiten zij 

automatisch aan bij Smoothly Digital of Digital All-Stars. Unexpected Digital Masters zijn ideaal 

geplaatst om door te stromen naar vervolgtrajecten of te heroriënteren naar train-the-trainertrajecten. 

  

Unexpected Digital Drop-Outs 

 

Bij de Unexpected Digital Drop-Outs is er opnieuw minder zicht op de actoren die focussen op of 

moeten worden betrokken bij e-inclusie-initiatieven. Wel zijn er heel wat ideeën om deze groep meer bij 
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de digitale wereld te betrekken, zoals sensibiliseringsacties over de voor- en nadelen van opleidingen 

en korte en praktische info- en werksessies. Belangrijke aandachtspunten voor deze groep zijn: 

verminderde mobiliteit, faalangst, nood aan individuele begeleiding en een negatieve houding tegenover 

digitale media. Ook het belang van inhoudelijke kadering is noodzakelijk. Voor dienstverlening is extra 

aandacht nodig. Unexpected Digital Drop-Outs hebben nood aan een positieve ervaringen met digitale 

media. Snelle resultaten en een duidelijke doelstelling (cf. waarom, hoe, waarom…) zijn hierbij 

onontbeerlijk. Om deze groep te bereiken, zijn verschillende pistes mogelijk. Een eerste optie is de 

inschakeling van het bestaande sociale netwerk. Een alternatief is contact te initiëren via zeer diverse 

instellingen of organisaties die aansluiten bij dagelijkse activiteiten van deze groep. Bijvoorbeeld: 

hobbyvereniging, ouderenorganisatie, de school… Een potentiële piste zit ook vervat in een 

intergenerationele aanpak, waarbij verschillende leeftijden moeten leren samenwerken.  

 

Digitally Self-Excluded 

 

Voor de Digitally Self-Excluded werd geen enkele actor geïdentificeerd. Rond dit profiel rijzen er vooral 

heel veel vragen. Met name rond de noodzaak om met deze groep te werken. Moeten ze überhaupt 

worden bereikt? Moet er energie in deze groep worden gestoken? Er wordt gesteld dat Digitally Self-

Excluded momenteel zelf strategieën vinden om hun digitale beperkingen te overbruggen. Hun 

autonomie is groot genoeg om niet sociaal uitgesloten te worden. Maar als hun 

ondersteuningsmechanismen verdwijnen, bestaat het risico dat Digitally Self-Excluded evolueren tot het 

Hopelessly Undigital-profiel, Wil men toch een aanpak ontwikkelen voor dit profiel, dan is het opwekken 

van motivatie om digitale tools te gebruiken een basisdoelstelling. Dit kan door in te zetten op het 

functionele aspect van digitale tools en de potentiële meerwaarde van digitale tools te benadrukken 

zoals het verkrijgen van informatie, het gebruiksgemak van digitale loketten, of door informatie te geven 

en/of bewustwordingsprocessen rond de barrières die ze ervaren.  

 

Enkele kritische reflecties 

 

De denkoefening met de Stad Kortrijk wijst erop dat de acht profielen van digitale ongelijkheden een 

gecontextualiseerde en genuanceerde visie opleveren rond mechanismen van digitale uitsluiting, maar 

desondanks vragen om een paar kritische bedenkingen. De acht profielen zijn geen exhaustieve en 

statische weergave van alle mogelijke risicogroepen van digitale uitsluiting. Mensen kunnen afwisselend 

digitaal in- en uitgesloten zijn. Of nog, voor het éne digitale medium helemaal mee zijn, maar self-

excluded zijn voor een ander digitaal medium. De acht profielen moeten daarom met de nodige 

flexibiliteit en openheid worden benaderd. Daarnaast is het duidelijk dat er een inhoudelijke en 

kwalitatieve verdieping per profiel nodig is om de noden en verwachtingen per profiel beter in kaart te 

brengen. Vooral over de groep Digitally Self-Excluded is meer achtergrondinformatie nodig over de 

manier waarop deze mensen omgaan met de digitaliseringspush van private en publieke organisaties. 

In welke mate kan men als mens vandaag nog functioneren in een steeds verder digitaliserende 

maatschappij? Ook de rol van ondersteuningsnetwerken moet verder worden uitgeklaard. De 

digitalisering en digitale evolutie van allerlei diensten gaat zo snel dat het als individu onmogelijk wordt 

om bij te blijven. Kennisdeling wordt zonder meer een cruciale vaardigheid voor de toekomst. Er is 

echter weinig zicht op hoe warm of local experts en proxy users hun ondersteuningsrol ervaren. 
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Vervullen zij deze rol van harte? Of ontbreekt het ook hen aan de nodige tools en hulp om deze 

ondersteuningsrol ten volle op te nemen en te benutten? Verder is de empirische oefening met de Stad 

Kortrijk louter een startpunt. De resultaten geven bovendien enkel de visie weer van de actoren uit de 

Stad Kortrijk en de naburige regio. Om een zo volledig en gedetailleerd mogelijke visie te verkrijgen op 

de uitwerking van e-inclusietrajecten op maat van ieder profiel, is het cruciaal om de oefening uit te 

breiden tot e-inclusie actoren van over heel Vlaanderen. Hierbij moet inhoudelijk verder ingegaan 

worden op:  

 

⋅ identificatie van wat per profiel nodig is met betrekking tot toegang, ondersteuning, 

pedagogische aanpak, leeromgeving, enz. 

⋅ identificatie van welke actoren hiertoe kunnen bijdragen. 

⋅ identificatie van de verschillende drempels die een potentiële samenwerking tussen deze 

actoren momenteel belemmeren. 

 

Deze verdieping maakt geen deel meer uit van het doctoraatsonderzoek, maar komt aan bod in het 

federale onderzoeksproject IDEALiC. Dit project zal onder meer een stand van zaken geven van het 

huidige e-inclusielandschap in België (actoren en beleidsvelden). Dit wordt aangevuld met een kritische 

reflectie over hoe een ideaal e-inclusiebeleid in België kan worden ontwikkeld op lokaal, regionaal en 

(inter)nationaal niveau.75 

3.3.5 Belangrijkste	  inzichten	  	  
 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste bijdragen van het zesde artikel en de 

bijhorende inhoudelijke aanvullingen, per onderdeel van het doctoraat. 

 

DEEL I 

Digitale Uitsluiting 

Conceptuele evolutie:  

⋅ User disempowerment, maatschappelijke digitale norm 

DEEL II  

Digitale Inclusie 

Bouwblokken e-inclusiebeleid:  

⋅ Spanningsveld tussen agency versus structuur 

⋅ Beperkingen van het idee van een vrije digitale keuze 

⋅ Beperkingen van vraaggedreven e-inclusie aanpak 

Identificatie van toepassingsgebieden voor de acht profielen van digitale ongelijkheden:  

⋅ Bewustwording van digitale uitsluiting, inzicht in en aandacht voor verschillende 

noden, aanpak op maat van ieder profiel, prioritisering van acties, identificatie en inzet 

van warm experts, evaluatie van bereik en acties, brede visie op e-inclusietrajecten 

Identificatie van nadelen van het gebruik van de acht profielen van digitale ongelijkheden:  

⋅ Hokjesdenken, moeilijke screening, stigmatisering, bijkomende verantwoordelijkheid 

en werklast voor organisaties, complexe antwoordstrategieën, motivationele drempel 

blijft  

Aanpak op maat van ieder profiel: 

⋅ Goede aanpak voor Digital Outcasts, Hopelessly Undigital, Digital Fighters 

⋅ Onduidelijk welke aanpak nodig is voor Smoothly Digital en Digital All-Stars 

⋅ Potentiële meerwaarde van Unexpected Digital Masters als begeleider 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75	  Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  IDEALiC-‐onderzoeksproject,	  zie	  www.idealic.be	  	  
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⋅ Unexptected Digital Drop-Outs, Digitally Self-Excluded zijn moeilijk te bereiken 

e-Inclusie in 

Vlaanderen 

In beleidsnota’s 2000 tot 2019: 

⋅ Conceptueel: idee van een tweespalt 

⋅ Beperkte aandacht voor digitale uitsluiting en e-inclusie  

⋅ Aandacht voor vaardigheden in onderwijs en media 

⋅ Aandacht voor mediawijsheid in onderwijs en media 

⋅ Stijgende aandacht voor ICT, innovatie en digitalisering 

⋅ Geen consistentie over beleidsdomeinen en -bevoegdheden heen 

⋅ Geen integratie van de visie van de middenveldorganisaties 

⋅ Geen afstemming met het federale e-inclusiebeleid 

Participatief en 

actiegericht 

proces 

Beperkingen van participatief en actiegericht onderzoek 

Identificatie van toekomstige participatieve en actiegerichte trajecten 

 

 

Met het zesde en laatste artikel, en de bijhorende inhoudelijke aanvullingen, werd de laatste inhoud 

aangebracht die nodig is om de verschillende onderzoekvragen aan de basis van het 

doctoraatsonderzoek te beantwoorden. De verschillende artikelen in Deel II hadden als doel om de 

bouwblokken van een ideaal en duurzaam e-inclusiebeleid uit te tekenen. Het antwoord op de 

onderzoeksvragen van het doctoraat, samen met de geïdentificeerde bouwblokken van een duurzaam 

e-inclusiebeleid staan uitgebreid beschreven in de hieropvolgende sectie, getiteld ‘een toekomstvisie 

voor digitale inclusie’.  
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4 Eindbesluit:	  Een	  toekomstvisie	  voor	  digitale	  inclusie	  	  
 

Het doctoraatsonderzoek benadert de problematiek van digitale ongelijkheden vanuit een 

totaalbenadering, waarbij zowel digitale uitsluiting als e-inclusie in de diepte worden onderzocht en 

waarbij de nadruk wordt gelegd op een doorgedreven wisselwerking tussen theorie, praktijk en beleid. 

Het biedt hierdoor een antwoord op de hoofdonderzoeksvragen en bijhorende subvragen en uitdagingen 

die aan de start van het onderzoekstraject werden geïdentificeerd, met name:  

 

Hoofdvraag 1: Wat zijn de oorzaken van digitale uitsluiting?  

 

Subvragen: 

⋅ Zijn de traditioneel geïdentificeerde drempels van digitale uitsluiting – toegang, attitude of 

motivatie, vaardigheden en gebruik – nog steeds het meest prominent? Welke 

onderliggende, concrete determinanten zijn bij deze vier drempels van belang?  

⋅ Welke andere drempels hebben een cruciale invloed op de manier waarop individuen 

gebruikmaken van digitale media? Welke, meer concrete determinanten zijn hierbij van 

belang? 

⋅ Waar kunnen theoretische en conceptuele inzichten met betrekking tot sociale uitsluiting 

bijdragen tot een beter inzicht in de problematiek van digitale uitsluiting? 

⋅ Wat zijn de huidige risicogroepen van digitale uitsluiting?  

⋅ Welk concept moet worden gebruikt om de achterliggende problematiek correct en 

genuanceerd te duiden? 

 

Hoofdvraag 2: Wat zijn de bouwblokken van een duurzaam e-inclusiebeleid?  

 

Subvragen: 

⋅ Wat houden de concepten empowerment, participatie en inclusie juist in en hoe worden 

deze gehanteerd in praktijken van digitale inclusie?  

⋅ Welke aspecten, buiten toegang, moeten een cruciaal onderdeel zijn van een e-

inclusiebeleid? 

⋅ Brengen bestaande theoretische modellen van digitale inclusie een oplossing voor de 

verschillende determinanten van digitale uitsluiting die geïdentificeerd werden in Deel I? 

 

Hoofdvraag 3: Welke verbeteringen zijn nodig om een duurzaam e-inclusiebeleid uit te bouwen in 

Vlaanderen?  

 

Subvragen: 

⋅ Welke praktijken hanteren de middenveldorganisaties in Vlaanderen? Biedt hun e-inclusie-

aanpak een oplossing voor de verschillende determinanten van digitale uitsluiting die 

werden geïdentificeerd in Deel I? Gaat hun aanpak verder dan het aanbieden van 

toegang?  
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⋅ Welke verschillende kwetsbare doelgroepen bereiken de middenveldorganisaties in 

Vlaanderen? Stemmen hun doelgroepen overeen met de risicogroepen voor digitale 

uitsluiting die in Deel I werden geïdentificeerd? 

⋅ Welke invloed hebben de middenveldorganisaties in termen van de verhoging van de 

sociale, culturele of economische participatie van digitaal uitgesloten groepen? Welke 

strategieën moeten worden gebruikt bij de inzet van digitale media om sociale inclusie te 

bevorderen?  

 

In de volgende sectie worden de antwoorden op deze onderzoeksvragen verder geëxpliciteerd en 

worden er aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot (a) de uitwerking van een e-inclusiebeleid in 

Vlaanderen; en (b) toekomstig onderzoek. Deze antwoorden zijn gebaseerd op de verscheidenheid aan 

inzichten die uit de verschillende theoretische en empirische onderzoeken werden aangebracht.  

 

4.1 Wat	  zijn	  de	  hoofdoorzaken	  van	  digitale	  uitsluiting?	  	  

4.1.1 Een	  complex	  samenspel	  van	  factoren	  
 

Het antwoord op de vraag of de traditioneel geïdentificeerde drempels – toegang, attitude of motivatie, 

vaardigheden en gebruik – nog steeds het meest prominent zijn, luidt zonder twijfel neen. Het 

doctoraatsonderzoek wijst erop dat digitale uitsluiting ontstaat door een complex samenspel van 

verschillende factoren die hun oorsprong vinden in het sociale en in het digitale veld. Het nieuwe 

conceptuele kader, getiteld Een conceptueel model voor digitale uitsluiting dat aan het einde van 

onderzoeksdeel I werd uitgewerkt, geeft de inhoudelijke verschuivingen van determinanten voor digitale 

uitsluiting op een grafische manier weer: 

 

Figuur – Een conceptueel model voor digitale uitsluiting 
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Het beschikken over toegang en voldoende digitale vaardigheden blijven primordiale voorwaarden. 

Zonder toegang en vaardigheden kan er geen gebruik zijn. Beide factoren staan daarom nog steeds 

centraal in het vernieuwde model. Maar motivatie of attitude en gebruik krijgen een andere invulling en 

plaats. Gebruik staat in het vernieuwde model niet langer centraal omdat gebruikspatronen op zich geen 

directe factor of oorzaak van digitale ongelijkheden zijn, maar eerder een veruitwendiging van de 

onderliggende dynamieken die het ontstaan van digitale ongelijkheden en mechanismen van uitsluiting 

beïnvloeden. Gebruik in termen van frequentie, diversiteit of concrete focus duidt op zich niet aan of 

iemand digitaal in- of uitgesloten is. Digitale uitsluiting manifesteert zich als het gebruik niet aansluit bij 

de heersende maatschappelijke digitale norm en vervolgens de maatschappelijke participatie in een of 

meerdere levensdomeinen belemmert. Het vernieuwde model gaat ook weg van motivatie of attitude an 

sich als kernfactor van digitale ongelijkheden. Niet-gebruik door een gebrek aan intrinsieke motivatie is 

niet noodzakelijk problematisch. Digitale uitsluiting manifesteert zich pas als het gebrek aan motivatie de 

participatie in een of meerdere levensdomeinen verhindert. Een dergelijke situatie ontstaat onder meer 

als een bewuste en vrije keuze om digitale media niet te gebruiken in confrontatie komt met een 

digitaliseringspush waarbij private en publieke diensten enkel nog digitaal worden aangeboden. Het 

vernieuwde model plaatst de persoonlijke digitale norm en de afweging hiervan tegen de 

maatschappelijke digitale norm daarom als een centraal aspect om digitale uitsluiting te verklaren. 

Motivatie moet bovendien breder worden gezien dan de puur individuele en intrinsieke motivatie om 

digitale media al dan niet te willen gebruiken. Motivatie hangt nauw samen met de ondersteuning, 

stimulansen en opportuniteiten voor gebruik die vanuit de sociale omgeving worden aangeboden. 

Motivatie is enerzijds zeer persoonsgebonden, maar wordt anderzijds sterk beïnvloed door de sociale 

omgevingen waarin individuen zich bewegen. In het vernieuwde model valt het motivationele aspect 

daarom onder de noemer sociospatiale opportuniteiten waarin de persoonsgebonden intrinsieke 

motivatie en voorkeuren vervat zijn, samen met de motivationele ondersteuning en opportuniteiten die 

de omgeving aanreikt.  

 

Het vernieuwde model legt sterk de nadruk op de wisselwerking tussen structurele en 

persoonsgebonden oorzaken. Deze nadruk op micro-, meso- en macrofactoren is cruciaal om de 

onderliggende dynamieken van digitale uitsluiting vanuit de volledige context en met de juiste nuance te 

begrijpen en te verklaren. Digitale uitsluiting is zonder meer gerelateerd aan sociale uitsluiting. Dit 

impliceert dat zich structurele drempels voordoen die niet op een individuele manier overbrugd kunnen 

worden. Tegelijkertijd wijst het doctoraatsonderzoek uit dat sociale uitsluiting niet automatisch leidt tot 

digitale uitsluiting. Of nog, dat sociaal ingesloten individuen niet noodzakelijk digitaal ingesloten zijn. Er 

zijn met andere woorden bijkomende factoren die bepalen wanneer het digitale en het sociale veld 

elkaar rechtstreeks beïnvloeden en wanneer individuen er wel of niet in slagen om structurele digitale 

drempels te overkomen. Als antwoord op de vraag welke andere aspecten een cruciale invloed hebben 

op de manier waarop digitale ongelijkheden worden gevormd, wijst het doctoraatsonderzoek op het 

belang van soft skills, probleemoplossend vermogen en zelfredzaamheid. Individuen met veel 

zelfvertrouwen, weinig faalangst, veel durf en een hoog probleemoplossend vermogen, weten waar en 

hoe ze ondersteuning kunnen vinden en vragen. Hierdoor zijn ze uitermate zelfredzaam en slagen ze er 

vervolgens relatief eenvoudig in hun om digitale vaardigheden en gebruik op een autonome manier te 

ontwikkelen en te diversifiëren. Het tegendeel geldt voor mensen met weinig zelfvertrouwen, veel 

faalangst, weinig durf en een beperkt probleemoplossend vermogen. Vanuit de bevindingen van het 
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doctoraatsonderzoek kan de volgende hypothese worden geformuleerd: een gebrek aan 

probleemoplossend vermogen, zelfredzaamheid en soft skills leidt tot minder autonomie in de digitale 

wereld, en in geval van een digital-by-default aanpak door publieke en private organisaties, tot 

mechanismen van digitale uitsluiting en disempowerment. In het vervolgproject IDEALiC zal aan de 

hand van uitgebreid empirisch onderzoek worden nagegaan of deze hypothese klopt. En met andere 

woorden, of het vernieuwde model overeind blijft om digitale ongelijkheden en digitale uitsluiting te 

verklaren.  

 

Tegelijkertijd betekent dit niet dat inzetten op de ontwikkeling van soft skills, probleemoplossend 

vermogen of zelfredzaamheid er automatisch voor zorgt dat iedereen digitaal ingesloten wordt. Het 

doctoraatsonderzoek benadrukt meermaals de doorslaggevende rol van de ondersteuningsnetwerken. 

De evolutie van digitale media gaat ondertussen zo snel dat nagenoeg iedereen wel een of andere vorm 

van ondersteuning nodig heeft. Maar de netwerken waarin men als mens beweegt moeten deze 

ondersteuning omvatten en bereid zijn om deze ondersteuning te geven. Digitale uitsluiting ontstaat als 

iemand een bepaalde vorm van ondersteuning nodig, maar deze niet kan vinden in of krijgt vanuit de 

verschillende netwerken waarin hij of zij zich beweegt. Opnieuw gaat het dus om persoonsgebonden 

factoren – het niveau van soft skills, zelfredzaamheid… – versus structurele factoren op meso- en 

macroniveau – de inbedding in netwerken, de aanwezigheid van digitale kennis in deze netwerken en 

de bereidheid om kennis te delen.  

 

Deze wisselwerking tussen persoonsgebonden en structurele factoren die verder gaan dan louter 

digitaal of sociaal gedetermineerde karakteristieken, en de implicaties hiervan voor de uitwerking van 

een duurzaam e-inclusiebeleid, is een van de belangrijkste inzichten die het doctoraatsonderzoek heeft 

opgeleverd. Enkel kijken naar digitale factoren zoals toegang, motivatie of attitude, gebruik en digitale 

vaardigheden, volstaat niet om aan te geven waar, wanneer en bij wie digitale uitsluiting plaatsvindt. 

Hetzelfde geldt voor louter socio-economische factoren zoals inkomen, leeftijd, gender of 

opleidingsniveau die gerelateerd zijn aan sociale ongelijkheden. Digitale uitsluiting komt tot uiting in de 

manier waarop deze digitale en socio-economische factoren een invloed hebben op het autonoom 

kunnen gebruiken van digitale media én op de mate waarin dit een invloed heeft op de participatie in de 

maatschappij. Hierbij moeten ook contextueel gedetermineerde factoren in rekening worden gebracht 

zoals de inbedding in netwerken, het digitale karakter van deze netwerken en de ondersteuningsrol van 

deze netwerken. Dit inzicht bevestigt klaar en duidelijk het gegeven dat een duurzaam e-inclusie beleid 

verder moet gaan dan alleen maar digitaal gedetermineerde drempels wegwerken.  

4.1.2 Genuanceerde	  identificatie	  van	  risicogroepen	  
 

Ook voor de identificatie van risicogroepen van digitale uitsluiting duidt het doctoraatstraject een 

belangrijke evolutie aan. De onderzoeken aan de start van het doctoraatstraject gingen zeer sterk in op 

het idee van het Mattheus-effect en een directe relatie tussen sociale en digitale ongelijkheden76: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
76 Zie	  bijlagen	  nr.	  1	  tot	  en	  met	  4	  –	  Rapporten	  Acknowledge-‐project,	  IST-‐project,	  het	  MIDIS-‐project	  en	  het	  Recup	  
PC-‐pilootproject.	  
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“Er zijn evenwel een aantal groepen die een groter risico op digitale uitsluiting lopen en 

daarom zeker gezien moeten worden als een doelgroep bij de uitwerking van 

initiatieven. Dit zijn met name: ouderen, mensen met een fysieke of een mentale 

handicap, laaggeschoolden, mensen die zich in een illegale situatie bevinden (cf. 

druggebruikers, uitgeprocedeerde asielzoekers…), chronisch zieken, mensen met geen 

of een laag inkomen, etnische minderheden, eenoudergezinnen of mensen die wonen 

in onderontwikkelde rurale gebieden.” (Mariën & Van Audenhove, 2012b, p. 10-11) 

 

In het begin van het doctoraatstraject werd dus vooral uitgegaan van het idee dat digitale uitsluiting 

wordt gekenmerkt door een vicieuze cirkel waarbij digitale uitsluiting leidt tot sociale uitsluiting en vice 

versa. Hierbij werd gesteld dat sociaal uitgesloten individuen zich in een worstcasescenario bevinden 

door hun gebrek aan toegang, beperkte digitale vaardigheden, lage motivatie en inbedding in een 

media-arme omgeving met weinig opportuniteiten in gebruik of ondersteuning. Kwetsbare en sociaal 

uitgesloten doelgroepen – bepaald op basis van hun socio-economische status – werden logischerwijs 

als een absolute prioriteit naar voren geschoven voor de uitwerking van een e-inclusiebeleid. 

Tegelijkertijd werd er wel een zekere nuancering aangebracht. In de eerste plaats werd aangetoond dat 

ook sociaal bevoordeelde groepen en individuen te maken kregen met digitale uitsluiting. Het MIDIS-

onderzoek wees uit dat sociaal uitgesloten bevolkingsgroepen niet homogeen zijn en dat een meer 

genuanceerd beeld moest worden gevormd door gebruikersprofielen uit te werken.77  

 

De resultaten van het Recup PC-project leverden een eerste differentiatie in vaardigheidsniveau onder 

mensen in armoede op.78 Dit werd bevestigd in het Maks vzw-project waarbij gelijkaardige verschillen 

werden vastgesteld bij zogenaamde NEETs, jongeren die niet participeren in onderwijs, training of de 

arbeidsmarkt.79 Gaandeweg werd dus duidelijk dat de dualisering van bevolkingsgroepen op basis van 

hun socio-economische status – cf. jong versus oud, rijk versus arm, hoogopgeleid versus laagopgeleid, 

man versus vrouw… – niet meer overeind bleef. Met de uitwerking van de acht profielen van digitale 

ongelijkheden aan het einde van Deel I, werd uiteindelijk een meer genuanceerd beeld gevormd van de 

risicogroepen van digitale uitsluiting. De poster op de volgende pagina geeft een overzicht van de acht 

profielen en de belangrijkste kenmerken per profiel. 

  

Deze profileringsoefening wijst uit dat een deel van de sociaal kwetsbare en/of uitgesloten groepen 

geconfronteerd blijft met een worstcasescenario. Mensen die tot de profielen Digital Outcasts en 

Hopelessly Undigital behoren, hebben door hun slechtere sociaaleconomische positie minder toegang 

tot digitale media. Door hun beperkte maatschappelijke participatie krijgen ze bovendien minder 

opportuniteiten om hun vaardigheden te ontwikkelen of hun gebruik te diversifiëren. De kwetsbare 

digitale positie van deze groepen bemoeilijkt ook hun herintegratie en participatie in de maatschappij. Bij 

deze groepen is er met andere woorden nog steeds sprake van een vicieuze cirkel waarbij sociale 

uitsluiting tot digitale uitsluiting leidt en omgekeerd. Internet en andere digitale media bestendigen 

eerder de bestaande mechanismen van sociale ongelijkheid dan ze te verminderen.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Zie	  bijlagen	  nr.	  3	  –	  Rapporten	  MIDIS-‐project.	   
78 Zie	  bijlagen	  nr.	  4	  –	  Rapporten	  RECUP	  PC-‐project	  en	  Alle	  Gezinnen	  Online-‐Project. 
79 Zie	  bijlagen	  nr.	  6	  –	  Rapport	  Maks	  vzw-‐project. 
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Tegelijkertijd benadrukt de profileringsoefening dat een deel van de kwetsbare en/of uitgesloten mensen 

wel mee zijn in de digitale wereld. Individuen in het Unexpected Digital Masters-profiel worden slechts 

met één of een beperkt aantal zeer specifieke drempels geconfronteerd, zoals een gebrek aan toegang 

thuis tot computer en internet. Tot vandaag zijn er geen cijfers beschikbaar over de grootte van deze 

groep, maar de resultaten van recente empirische onderzoeken doen vermoeden dat deze groep 

gestaag groter wordt. In het federale onderzoeksproject IDEALiC zal worden nagegaan hoe en waarom 

deze individuen er, in tegenstelling tot hun lotgenoten, wel in slagen om op een autonome manier aan 

de slag te gaan met digitale media.  
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Voor de meeste mensen in een sociaal kwetsbare situatie, blijft het Mattheus-effect zich echter 

manifesteren. Kansrijke groepen kunnen hun eigen positie in de maatschappij makkelijker en sneller 

versterken door digitale media strategisch in te zetten, in tegenstelling tot kwetsbare groepen. 

Kansrijke groepen zoals de profielen Smoothly Digital en Digital All-Stars beschikken reeds over 

verschillende voordelen, zoals meer toegang, een gediversifieerd gebruik, een uitgebreid 

ondersteuningsnetwerk en voldoende digitale vaardigheden én zijn ook doorlopend in de mogelijkheid 

om hun toegang, gebruik en vaardigheden verder te diversifiëren en te verbeteren. Hierdoor wordt het 

onevenwicht tussen kansrijke en kwetsbare groepen steeds groter. Zonder een doorgedreven e-

inclusiebeleid en acties op lokaal, regionaal en federaal niveau, zullen kwetsbare individuen die 

aansluiten bij de profielen Digital Outcasts en Hopelessly Undigital, worden weggeduwd van de steeds 

verder digitaliserende samenleving. Voor deze profielen leidt het niet wegwerken van sociale 

uitsluitingsmechanismen die structureel vervat zitten in de Westerse samenleving zonder meer tot een 

bestendiging van hun reeds problematische digitale situatie.  

 

Tegelijkertijd is het cruciaal om een toekomstig e-inclusiebeleid open te trekken naar alle profielen.  

Digitale ongelijkheden omvatten een volledig continuüm aan posities in het sociale en in het digitale 

veld. Een dergelijk continuüm moet ook worden vertaald in een e-inclusiebeleid. Dit betekent concreet 

dat een e-inclusiebeleid enerzijds betrekking heeft op het voorzien van de nodige laagdrempelige 

opleidingen voor diegenen die dit nodig hebben. Maar anderzijds moet het ook focussen op de 

uitwerking van technologisch innovatieve tools en diensten voor diegenen die hier in hun dagdagelijkse 

praktijken volop gebruik van kunnen en willen maken. Of samengevat, een e-inclusiebeleid moet de 

noden en verwachtingen van alle burgers op digitaal vlak inlossen.  

 

4.2 Wat	  zijn	  de	  bouwblokken	  van	  een	  duurzaam	  e-‐inclusie	  beleid?	  	  
 

Op basis van de verschillende inzichten uit de theoretische en empirische oefeningen, vanuit het 

oogpunt van onderzoek, beleid en praktijk, konden zeven duidelijk van elkaar afgescheiden 

bouwblokken voor een duurzaam e-inclusie beleid worden geïdentificeerd: 

 

⋅ Beleid op basis van partnerschappen 

⋅ Brede visie op e-inclusie 

⋅ Basisreflectie bij innovatie- en digitaliseringsprocessen 

⋅ Bouwen op onderzoek 

⋅ Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang 

⋅ Basiscompetenties verzekeren 

⋅ Bouwen aan ondersteuningsnetwerken 

 

Elk bouwblokken bestaat uiteraard uit een geheel van concretere focus- en actiepunten. Deze 

inhoudelijke uitbreidingen worden, per bouwblok, besproken in de volgende sectie.   

 

4.2.1 Bouwblok	  1	  –	  Beleid	  op	  basis	  van	  partnerschappen	  	  
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Het eerste bouwblok legt de nadruk op het belang van partnerschappen om een duurzaam e-

inclusiebeleid te realiseren. Zonder partnerschappen over verschillende beleidsdomeinen en 

beleidsniveaus heen kan er nooit een duurzame aanpak voor e-inclusie tot stand komen. Wegens de 

link met technologie en digitalisering is e-inclusie sowieso verbonden aan domeinen als innovatie en 

economie. Daarnaast zijn digitale uit- en insluiting gerelateerd aan sociale uit- en insluiting. Dit 

impliceert dat het samenhangt met domeinen als tewerkstelling, armoede, onderwijs, maar ook met 

welzijn en gelijke kansen. e-Inclusie mag niet worden gezien als een alleenstaand project maar moet 

inhoudelijk worden geïntegreerd in deze verschillende beleidsdomeinen. Het betekent ook dat e-

inclusie moet worden ingebed in het bredere beleidskader voor sociale inclusie. Alleen op die manier 

kunnen e-inclusie-initiatieven makkelijker worden geïntegreerd in cross-sectoriële 

bevoegdheidsdomeinen. Een e-inclusiebeleid moet ook over beleidsniveaus heen worden geïntegreerd. 

Dit houdt in dat het regionale, maar ook het provinciale en zeker ook het lokale niveau mee in 

aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van inhoudelijke focuspunten en de implementatie 

van acties. De middenveldorganisaties die instaan voor openbare computerruimten en informele 

leeromgevingen, zijn cruciale partners om een duurzaam e-inclusie beleid uit te bouwen. 

Partnerschappen op alle niveaus zijn nodig om de mechanismen van sociale en digitale uitsluiting 

simultaan tegen te gaan. Belangrijk is dat er een allround aanpak voor e-inclusie wordt uitgewerkt 

waarin sprake is van een én-én beleid dat focust op digitaal gerelateerde drempels – toegang, 

motivatie, vaardigheden, ondersteuning – en op bredere maatschappelijke drempels zoals soft skills, 

zelfredzaamheid, welbevinden, participatie.  

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende onderdelen die nodig zijn om 

duurzame partnerschappen uit te bouwen:  

 

Bouwblok 1 – Beleid op basis van partnerschappen  
Basisonderdelen 
Trekker vanuit beleid 
Integratie over beleidsdomeinen 
Integratie over beleidsniveaus 
Stakeholdermapping 
Structurele overlegstructuren 
Structurele partnerschappen 
Opgebouwd uit strategieën, programma’s, concrete 
acties, structurele pijlers en innovatieve projecten 

 

 

Er moeten dus steeds een reeks stappen worden doorlopen, met name:  

 

STAP 1 – Stakeholdermapping 

⋅ Wie zijn de belangrijkste actoren in elk beleidsdomein en op elk beleidsniveau – 

federaal, regionaal en lokaal?  

⋅ Welke koepelorganisaties uit het werkveld zetten structureel in op e-inclusie?  

 

Stap 2 – Identificatie van rollen en bevoegdheden 

⋅ Waar zitten welke bevoegdheden en hoe staan ze in relatie tot de determinanten 

van digitale ongelijkheden en digitale uitsluiting? Of met andere woorden, welke 
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actor moet welke verantwoordelijkheid opnemen vanuit de bevoegdheid van zijn 

beleidsdomein? 

⋅ Welke verantwoordelijkheden kunnen worden opgenomen door de 

middenveldorganisaties? Aansluitend moet steeds worden nagegaan welke 

ondersteuning de middenveldorganisaties nodig hebben om hun rol te kunnen 

opnemen.  

⋅ Er moet worden bekeken welke actoren wat doen, wie ze bereiken en waar 

hiaten zijn, om vervolgens te achterhalen welke actoren deze hiaten moeten 

opvangen. Vanuit deze bevindingen kunnen vervolgens structurele 

samenwerkingsverbanden worden opgezet.  

 

Stap 3 – Opzetten van structurele overlegstructuren 

⋅ Structurele overlegmomenten moeten worden opgestart waarbij de verschillende 

actoren uit de verschillende beleidsdomeinen en beleidsniveaus worden 

betrokken. Structureel overleg zorgt voor de doorstroom van acties, informatie 

en kennis tussen beleidsdomeinen en over beleidsniveaus heen. Het faciliteert 

ook de doorstroom van de inzichten en ervaringen van het werkveld. Structurele 

overlegstructuren zorgen er ook voor dat het beleid kan worden opgebouwd op 

basis van wat er al bestaat en niet inzet op de ontdubbeling van acties.  

 

De uitwerking van structurele partnerschappen vraagt om een sterk individu dat invloed kan uitoefenen 

op de verschillende stakeholders die rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken zijn, zoals het beleid, 

de publieke dienstverlening, de private sector en de middenveldorganisaties. Een dergelijke trekker 

moet iemand zijn met de nodige contacten, bevoegdheden en netwerken, die kan zorgen voor de 

uitwerking van structurele samenwerkingsverbanden en de afstemming tussen de verschillende 

beleidsdomeinen. De uitwerking van structurele partnerschappen houdt ook in dat de 

middenveldorganisaties die werken aan e-inclusie officieel en structureel moeten worden erkend en 

ondersteund als partners. Een beleid op basis van partnerschappen kan ook slechts werken als er een 

duidelijke identificatie is van strategische doelstellingen die vervolgens worden vertaald in concrete 

programma’s en acties; telkens vergezeld van een identificatie en explicitering van welke actor welke 

rol opneemt, waar, wanneer en met welke middelen.  

 

Tot slot is het belangrijk om te benadrukken dat deze partnerschappen moeten inzetten op structurele 

initiatieven en op pilootprojecten. Structurele initiatieven zijn nodig om structurele ongelijkheden op te 

vangen. Pilootprojecten zijn nodig om innovatieve methodieken te blijven ontwikkelen die meegaan met 

de snelle evolutie van digitale media. 

4.2.2 Bouwblok	  2	  –	  Brede	  visie	  op	  e-‐inclusie	  
 
E-inclusie is ruimer dan louter oplossingen voorzien voor kwetsbare individuen of bevolkingsgroepen. 

Er moet worden weggegaan van deficit-modellen en beleidsstrategieën die focussen op wat ontbreekt. 

Een e-inclusiebeleid moet inzetten op de inlossing van de noden en verwachtingen van alle burgers op 

digitaal vlak. Dit betekent concreet dat e-inclusie enerzijds de nodige laagdrempelige opleidingen moet 

voorzien voor diegenen die dit nodig hebben. Maar anderzijds omvat e-inclusie ook de uitwerking van 
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technologisch innovatieve tools en diensten voor diegenen die hier in hun dagelijkse praktijken volop 

gebruik van kunnen en willen gebruikmaken. Digitale ongelijkheden omvatten een volledig continuüm 

aan posities in het sociale en in het digitale veld. Een dergelijk continuüm moet ook worden vertaald in 

een e-inclusiebeleid. Innovatie- en digitaliseringprocessen moeten daarom gepaard gaan met een 

brede visie op e-inclusie en een aanpak op maat van de verschillende profielen. De onderstaande tabel 

geeft een samenvattend overzicht van de verschillende reflecties die eigen zijn aan het uitdragen van 

een brede visie op e-inclusie:  

 
Bouwblok 2 – Brede visie op e-inclusie  
Basisonderdelen  
Van diepe uitsluiting tot en met diepe insluiting 
Op maat van ieder profiel 
Vraaggedreven  
Focus op digitale keuze  
Digitale media als middel, niet als doel 
Vanuit een flexibel beleid 

 
 
Het individu moet centraal staan bij de uitwerking van een e-inclusie-aanpak op maat. Tegelijkertijd is 

het belangrijk om te beseffen dat er geen uniforme aanpak bestaat. e-Inclusie vraagt, naar gelang van 

het individu, om een aantal vaak persoonsgebonden moeilijkheden (cf. motivationeel, zelfvertrouwen, 

leerdrempels…) te verbeteren. Gebruikspatronen zijn enorm divers. Bij de uitwerking van e-inclusie 

programma’s moet rekening worden gehouden met deze diversiteit. Een e-inclusiebeleid moet dus niet 

inspelen op de noden van één bevolkingsgroep maar wel op gebruikersprofielen, opgemaakt vanuit 

een contextuele benadering waarin het gebruik van digitale media wordt opgenomen en waarbij 

voldoende aandacht uitgaat naar de sociale, economische en culturele context van het individu. Er 

moet met andere woorden een strategische aanpak per profiel worden uitgewerkt, die focust op de 

stimulering van de ontwikkeling van een uniek gebruikspatroon dat zo goed mogelijk aansluit bij de 

persoonsgebonden routines, praktijken en directe noden.  

 

Het is hierbij belangrijk om de digitale keuze van individuen te respecteren en niet over te gaan tot een 

technologisch deterministische aanpak waarbij het gebruik van digitale media een verplichting wordt. 

Niet iedereen moet en kan immers mee in het digitale verhaal. Ouderen bijvoorbeeld zijn opgegroeid 

zonder digitale media en trekken zich, wegens van hun beperkte participatie in de arbeidsmarkt, vaak 

goed uit de slag zonder digitale media. Dit betekent dat de digitalisering van diensten en informatie 

gepaard moet gaan met een alternatieve aanpak waarbij niet-digitale netwerken en traditionele 

mediakanalen worden gebruikt om ouderen en digitaal uitgesloten groepen te bereiken en te 

informeren. De potentiële meerwaarde van digitale media is enorm. Maar tegelijkertijd is het niet de 

doelstelling van een e-inclusiebeleid om van iedereen een Digital All-Star te maken die 24/7 verbonden 

is met digitale media. Een e-inclusie beleid moet iedereen de mogelijkheden en competenties 

aanreiken om een bewuste en geïnformeerde digitale keuze te kunnen maken. Dit betekent met inzicht 

in de voor- en nadelen van digitale media zodat probleemloos kan worden beslist welke digitale media 

wel of geen meerwaarde opleveren voor de dagelijkse praktijken, noden en verlangens. Het gebruik 

van digitale media is op zich geen doelstelling. We moeten bijvoorbeeld niet allemaal massaal leren om 

met tablets om te gaan. Wel is het de bedoeling om mensen in staat te stellen om een mediagebruik te 



	   360	  

ontwikkelen dat hen ondersteunt in hun dagelijkse noden, hun leven aangenamer en makkelijker maakt, 

hen sterker maakt in hoe ze dagelijks in het leven staan, en hun maatschappelijke participatie versterkt. 

 

Deze processen van verhoogde participatie, versterking van de zelfredzaamheid en autonomie, kunnen 

worden ondersteund door het gebruik van digitale media. Dit ICT voor inclusie idee moet steeds met de 

nodige voorzichtigheid worden benaderd. De eigenlijke doelstelling is niet leren omgaan met digitale 

media, maar wel een versterking van agency en zelfredzaamheid, door mensen op een autonomere 

manier te leren omgaan met digitale media. De toepassing van digitale media moet daarom ingebed 

zijn in bredere beleidsdoelen. De verhoging van digitale participatie om sociale participatie te realiseren 

mag niet worden gezien als een alleenstaand project, maar moet inhoudelijk worden afgestemd en 

geïntegreerd in inclusiemaatregelen in andere beleidsdomeinen zoals gezondheid, economie, 

onderwijs of maatschappelijke integratie. Belangrijk is dat het aanbieden van toegang tot en het (leren) 

gebruiken van digitale media hierbij niet het centrale focuspunt vormen, maar eerder het middel zijn om 

andere doelen zoals empowerment, participatie of zelfontwikkeling te realiseren. 

 

Tot slot is het cruciaal om een e-inclusiebeleid te benaderen vanuit een zeer flexibele visie met oog en 

ruimte voor toekomstige evoluties. Innovatie- en digitaliseringsprocessen volgen elkaar zeer snel op en 

een duurzaam e-inclusiebeleid moet voortdurend op deze snelle evolutie kunnen inspelen. Een e-

inclusiebeleid kan niet op een statische en rigide manier worden uitgetekend voor een volledige 

regeerperiode van vier of vijf jaar. Er moeten momenten worden ingebouwd waarop het beleid en de 

bijhorende concrete acties kunnen worden herzien en aangepast aan de noden die zich aandienen.  

4.2.3 Bouwblok	  3	  –	  Basisreflectie	  bij	  innovatie-‐	  en	  digitaliseringsprocessen	  
 
 
Een duurzaam e-inclusiebeleid moet uitgaan van slimme digitaliseringsprocessen, waarbij bewust 

wordt omgegaan met de mechanismen van uitsluiting die digitaliseringsprocessen mogelijk 

veroorzaken. Digitaliseren zonder na te denken over of acties te implementeren voor diegenen die 

moeilijkheden ondervinden, leidt zonder meer tot nieuwe mechanismen van sociale uitsluiting of tot een 

versterking van bestaande sociale ongelijkheden. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

elementen die cruciaal zijn om slimme innovatie- en digitaliseringsprocessen te realiseren:  

 

Bouwblok 3 – Basisreflectie bij innovatie- en 
digitaliseringsprocessen  
Basisonderdelen  
Slimme innovatie- en digitaliseringsprocessen: Basisvragen  
User Centred Design  
Reflectie over de impact  
Implementatie van e-inclusie trajecten  

 

 

Er moet een invraagstelling zijn van de digitale maatschappelijke norm die wordt gehanteerd versus de 

persoonlijke digitale norm van diegenen die van de diensten moeten gebruikmaken. Dit impliceert dat 

elk digitaliseringsproces automatisch gepaard moet gaan met:  
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⋅ (a) een reflectie over de impact van het digitaliseringsproces in termen van toegankelijkheid 

en wie er al dan niet van de gedigitaliseerde dienst zal kunnen gebruikmaken; 

⋅ en (b) de implementatie van e-inclusietrajecten waar nodig. 

 

Dit houdt in dat er een aantal basisvragen zijn die moeten worden beantwoord alvorens het 

digitaliseringsproces te starten, met name:  

 

⋅ Wie is het doelpubliek? Wie moet de dienst gebruiken? Of met andere woorden, wie heeft de 

dienst nodig, ongeacht de vorm waarin of het kanaal waarmee de dienst wordt aangeboden? 

⋅ Wat zijn de effectieve digitale mediapraktijken van diegenen die de dienst moeten gebruiken? 

En wie zal er bijgevolg gebruikmaken van de dienst in zijn digitale vorm? 

⋅ Wie zal de dienst niet langer kunnen gebruiken als de dienst digital-by-default wordt?  

⋅ Op welke manier kan dit worden opgevangen? Welke aanpak, welke actoren en welke 

middelen zijn hiervoor nodig? Welke partnerschappen moeten er worden aangegaan om een 

duurzame oplossing te bieden?  

 

Een mogelijke manier om deze vragen te beantwoorden voor en doorheen het digitaliseringsproces is 

door een User Centred Design-aanpak te hanteren, waarbij de verschillende profielen van digitale 

ongelijkheden worden betrokken. Op die manier wordt het snel duidelijk welke profielen welke 

drempels ervaren en welke oplossingen hiervoor moeten worden uitgewerkt. Indien het gebruik van de 

gedigitaliseerde dienst te moeilijk blijkt, moet er worden overgegaan tot de opzet van partnerschappen 

met opleidingsactoren – formeel of informeel – zodat de nodige begeleiding kan worden aangeboden. 

Het uittesten van diensten in een real-life omgeving is ook nodig om na te gaan in welke mate de 

digitale diensten aansluiten bij de dagelijkse praktijken en routines van de verschillende profielen.  

 

Tot slot is het belangrijk dat deze kritische reflecties inzake innovatie- en digitaliseringsprocessen met 

terugkerende kracht worden toegepast. Dit betekent dat ook diensten die in het verleden werden 

gedigitaliseerd of geautomatiseerd, moeten worden geëvalueerd in termen van mechanismen van 

digitale uitsluiting.  

4.2.4 Bouwblok	  4	  –	  Bouwen	  op	  onderzoek	  
 

Een duurzaam e-inclusiebeleid kan niet worden opgebouwd zonder onderzoek. Onderzoek is nodig om 

de vinger aan de pols te houden over wat er op verschillende vlakken leeft. Er moet worden ingezet op 

verschillende types onderzoeken, om een zo divers mogelijke input te verzekeren. De focus moet 

hierbij liggen op beleidsvoorbereidend en beleidsevaluatief onderzoek. De volgende tabel geeft een 

mooi overzicht van de verschillende types onderzoeken die nodig zijn:  

 

 

Bouwblok 4 – Bouwen op onderzoek  
Basisonderdelen  
Jaarlijks onderzoek (cf. Stand van Zaken) 
Ad-hoc verkennend onderzoek  
Participatieve trajecten 
Impactstudies 
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Er moet worden ingezet op de realisatie van een jaarlijks terugkerend onderzoek naar digitale 

ongelijkheden en e-inclusie zodat er beleidsmatig vanuit de correcte data en analyse kan worden 

vertrokken. Een dergelijk onderzoek is het best kwantitatief en kwalitatief van aard. Het moet verder 

gaan dan het gebruik van socio-economische karakteristieken als verklarende factoren voor digitale 

ongelijkheden. De kwantitatieve meting moet rekening houden met de indicatoren die in dit 

doctoraatsonderzoek werden geïdentificeerd en die gerelateerd zijn aan het sociale en het digitale veld. 

Het kwalitatieve luik moet dieper ingaan op de oorzaken en gevolgen van digitaliseringsprocessen. 

Belangrijk is dat hierbij op een blijvende en structurele manier wordt uitgegaan van een participatieve 

aanpak. De geïdentificeerde profielen van digitale ongelijkheden zijn geen vaststaande categorisering. 

Digitale media evolueren. Ook de profielen zullen in de toekomst evolueren. Een participatieve aanpak 

maakt zowel de identificatie van bestaande uitdagingen bij specifieke individuen of groepen mogelijk, 

als de formulering van aanbevelingen en oplossingen.  

 

Daarnaast is het belangrijk om ook ad hoc beleidsverkennend onderzoek te ondersteunen. Een 

dergelijk onderzoek moet ingaan op de bestaande hiaten in het e-inclusieveld en worden opgezet 

vanuit een beleidsvoorbereidende insteek waarbij erop wordt gefocust om de achterliggende 

problematieken in kaart te brengen én om beleidsaanbevelingen te formuleren. Het kan ook worden 

toegespitst op aspecten van e-inclusie die een verdieping van de bestaande kennis vragen.  

 

Tot slot is er meer onderzoek nodig naar de concrete meerwaarde van e-inclusie-initiatieven en 

beleidsstrategieën en hoe ze leiden tot empowerment, sociale inclusie en verhoogde participatie. 

Goede praktijken blijven te sterk geënt op fingerspitzengevoel en het blijft onduidelijk hoe lokale 

praktijken kunnen worden vertaald in andere regionale of internationale contexten. De meting van de 

impact van e-inclusie-initiatieven moet wel met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Het is 

moeilijk aan te tonen wat het resultaat en de impact is van een formele of informele opleiding. Veel is 

ook afhankelijk van het normatieve kader dat wordt gebruikt. Gaat het louter om economische impact, 

of bijvoorbeeld ook om een verhoging van het algemeen welzijn en welbevinden? De realiteit van 

sociale en digitale uit- en insluiting is bovendien zeer complex. Verschillende factoren beïnvloeden 

deze processen van uit- en insluiting beïnvloeden op een directe en indirecte manier. Deze complexiteit 

moet in aanmerking worden genomen bij impactmetingen.  

4.2.5 Bouwblok	  5	  –	  Betaalbare	  en	  kwaliteitsvolle	  toegang	  
 

Het beschikken over toegang is én blijft een cruciale voorwaarde voor het gebruik van digitale media. 

Belangrijk is dat deze toegang betaalbaar en kwaliteitsvol is voor iedereen. Dit betekent dat er op 

verschillende aspecten moet worden ingezet. De volgende tabel geeft hiervan een duidelijk overzicht: 

 

Bouwblok 5 – Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang  
Basisonderdelen  
Toegang in de thuisomgeving 
Transparantie in kostprijs 
Sociaal telecomtarief  
Alternatieve plaatsen van toegang 
User Centred Design 
Klare Taal 
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Toegang in de thuisomgeving blijft een ultieme doelstelling van een e-inclusiebeleid. De meerwaarde 

van thuistoegang zit vervat op verschillende niveaus zoals meer vrijheid in gebruik, minder controle, 

meer mogelijkheden om dingen uit te proberen en bij te leren. Door de overgang naar meer mobiel 

gebruik en mogelijkheden betekent dit ook dat de toegang tot mobiel gebruik van digitale media 

toegankelijker en beter betaalbaar moet worden. De financiële kant van digitale media moet op een 

zeer transparante manier worden gecommuniceerd. Het bewerkstelligen van thuistoegang impliceert 

daarnaast dat de bestaande financiële drempels bij sociaal kwetsbare profielen moeten worden 

weggewerkt. Dit kan in de vorm van een sociaal tarief voor telecom, of andere innovatieve manieren. 

Er worden bijvoorbeeld steeds meer open en gratis draadloze netwerken opgezet in steden die worden 

gefinancierd vanuit crowd-sourcing.  

 

Maar zolang toegang thuis niet voor iedereen gegarandeerd is, blijft het cruciaal om in te zetten op 

alternatieve plaatsen van toegang in de vorm van publieke computerruimten. Hierbij moet rekening 

worden gehouden met de volgende aandachtspunten: 

 

⋅ er moet begeleiding voorhanden zijn voor de bezoekers die dit nodig hebben. 

⋅ er moet een officiële erkenning zijn van de rol van de begeleiders, door een 

gestandaardiseerd competentieprofiel uit te werken dat duidelijk afbakent wat de taak is 

van  een begeleider, over welke vaardigheden hij moet beschikken en wat aangeleerd 

moet worden of volgens welke methodieken.  

 

Een officiële (h)erkenning van de functie van begeleiders hangt samen met de uitwerking van 

structurele trajecten voor (her)integratie in de arbeidsmarkt. Heel wat begeleiders zijn zelf afkomstig uit 

een kwetsbaar milieu en slagen er niet altijd in om hun participatie in de arbeidsmarkt duurzaam te 

maken. Een officiële erkenning van e-inclusiebegeleider biedt daarvoor een oplossing.  

 

Alternatieve plaatsen van toegang zullen echter pas worden gebruikt als hun potentiële bezoekers 

weten dat ze bestaan. Daarom moet bij het aanbieden of de opstart van een openbare computerruimte 

(met of zonder informele vormingstrajecten) worden ingezet op de actieve toeleiding van kwetsbare 

groepen. Dit moet in samenwerking gebeuren met welzijnsorganisaties of publieke instanties die met 

deze kwetsbare groepen werken. Er moet duidelijk en verstaanbaar worden gecommuniceerd over het 

bestaande aanbod en de vormingsmogelijkheden. Een belangrijke uitdaging die zich momenteel stelt is 

hoe alternatieve toegang kan worden verleend tot nieuwere digitale media zoals smartphones, tablets 

of e-readers. Indien deze op alternatieve plaatsen van toegang worden aangeboden, kunnen 

bezoekers ook de hierop toegespitste vaardigheden ontwikkelen.  

 

Alternatieve plaatsen van toegang worden momenteel op zeer diverse plaatsen georganiseerd. Dit 

betekent dat er heel wat professionals zijn in de socioculturele sector, het bibliotheekwezen, 

armoedeverenigingen, ouderenorganisaties en dergelijke die de rol van begeleider moeten opnemen. 

Het is daarom uitermate belangrijk dat het gebruik van digitale media als vakmethodiek wordt 

opgenomen binnen de opleidingen van deze professionals. Belangrijk is dat het hier gaat om heuristiek 

en vakdidactiek, inclusief methodieken waarbij digitale media worden aangewend om bepaalde 

einddoelen binnen het eigen vakgebied – zoals bijvoorbeeld sociale cohesie – te bereiken. 
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Tot slot is het verzekeren van toegang tot digitale media niet enkel de verantwoordelijkheid van 

gebruikers. Ook ontwikkelaars van digitale media moeten de nodige stappen ondernemen om de 

toegankelijkheid van hun producten te verzekeren. Deze stappen hangen samen met de noodzakelijke 

reflecties die moeten worden gehanteerd bij innovatie- en digitaliseringsprocessen. Het gebruik van 

een User Centred Design-aanpak waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende profielen van 

digitale ongelijkheden is een noodzaak. Een helder taalgebruik is een absolute voorwaarde. Er moet 

zonder twijfel ook een beter en duidelijker regelgevend kader worden geïmplementeerd dat 

ontwikkelaars verplicht om gebruiksvriendelijke en toegankelijke tools te ontwikkelen.  

4.2.6 Bouwblok	  6	  –	  Basiscompetenties	  verzekeren	  
 

Een duurzaam e-inclusiebeleid moet een reeks basiscompetenties verzekeren zodat mensen, 

ongeacht hun kennisniveau en competenties, vrij kunnen kiezen met welke digitale media ze al dan 

niet aan de slag gaan in hun dagelijks leven. En daarnaast ook alle competenties in handen hebben 

om om te gaan met de digitaliseringspush vanuit private en publieke instellingen. Om dit te realiseren 

moeten verschillende stappen of trajecten worden doorlopen. De volgende tabel biedt een overzicht:  

 
 

Bouwblok 6 – Basiscompetenties verzekeren  
Basisonderdelen  
Afbakening basiscompetenties 
Focus op zelfredzaamheid  
Vormingstrajecten op maat 
(H)erkenning van digitale vaardigheden 

	  
	  
Basiscompetenties waarmee rekening moet worden gehouden, of die moeten worden ontwikkeld, zijn:  

 

⋅ Basisgeletterdheid – tekst en media-inhouden kunnen lezen en verwerken blijft ook in het 

digitale veld cruciaal.  

⋅ Digitale vaardigheden volgens van Deursen (2010) – operationele vaardigheden, formele 

vaardigheden, communicatievaardigheden, informatievaardigheden en strategische 

vaardigheden 

⋅ Mediawijsheid – kritisch kunnen omgaan met media-inhouden in al hun vormen, wordt in 

de toekomst steeds belangrijker wegens de steeds verdergaande convergentie van 

media-inhouden en mediatools. Daarom moet, ook vanuit een e-inclusie beleid, worden 

ingezet op de ontwikkeling van mediawijsheid in al zijn vormen.  

⋅ Zelfredzaamheid – zelfstandig kunnen omgaan met digitale media wordt, mede door de 

steeds verdergaande digitalisering van diensten, een cruciale competentie voor de 

toekomst. Vanuit een e-inclusiebeleid moet zonder twijfel worden ingezet op de 

ontwikkeling van tooloverschrijdende competenties, probleemoplossend vermogen en 

leertrajecten die inzetten op de versterking van learning-by-doing dynamieken.  

 

Deze verschillende competenties moeten worden ontwikkeld in formele en informele vormingstrajecten. 

In formele vormingstrajecten moet worden afgestapt van het idee van de leerkracht als centrale actor 
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om alle mogelijke digitale kennis door te geven. Er moet daarentegen worden ingezet op leerprocessen 

die gebruik maken van de kennis die bij leerlingen aanwezig is. De verschillende basiscompetenties 

moeten ook worden geïntegreerd in de eindtermen van het formele onderwijs.  

 

Informele vormingstrajecten moeten uitgaan van een gedifferentieerde aanpak op maat, waarbij de 

leerinhouden vanuit participatieve processen worden afgebakend. Voor kwetsbare profielen betekent 

dit voorlopig vraaggestuurd werken, in een laagdrempelige omgeving, met kleine groepen, met een 

laag tempo, met visueel ondersteunde lesmaterialen in klare taal, en waar nodig met een één-op-

éénbegeleiding. Voor profielen met doorgedreven digitale (voor)kennis moet worden afgestapt van het 

idee om volledige lespakketten aan te bieden. De noden en vragen van deze deelnemers zijn zeer 

uiteenlopend en in grote mate toegespitst op de functies die ze met computer en internet uitvoeren. 

Enkel een participatieve aanpak kan duidelijk maken welke vragen en noden er zijn. Door potentiële 

cursisten of huidige cursisten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe cursussen of e-learning 

applicaties kunnen verschillende inhoudelijke tekortkomingen worden vermeden. De verscheidenheid 

in mogelijke profielen en leervragen vereist een goede screening bij de instroom. De uitwerking van 

een screeningsinstrument dat het mogelijk maakt om het niveau van digitale vaardigheden te bepalen, 

met aandacht voor leerstijlen en -noden, is daarom hoogstnoodzakelijk. Een dergelijk 

screeningsinstrument draagt eveneens bij tot een betere toeleiding en doorstroom. Indien 

partnerschappen bij het begin van de uitwerking van het e-inclusiebeleid correct worden geïnitieerd 

dan is de doorverwijzing van mensen naar het juiste initiatief zeer rechttoe rechtaan omdat geweten is 

welke partners waarrond werken en voor welke profielen zij geschikte methodieken hanteren. Er moet 

daarentegen worden afgestapt van het idee dat iedereen moet doorstromen naar een opleiding binnen 

het formele onderwijs. Doorstroming moet breder worden opgevat. Het is niet altijd gelijk aan 

verbeteren en vervolgopleidingen, maar betekent ook de instandhouding en opfrissing van 

vaardigheden, de verbetering van sociale mobiliteit of de doorbreking van sociaal isolement. 

 

Momenteel worden informele vormingstrajecten vooral uitgewerkt door socioculturele organisaties of 

andere verenigingen uit het middenveld. Dit is niet voldoende. Ook op de werkvloer worden mensen 

steeds meer geconfronteerd met digitale media. Ook private organisaties moeten investeren om hun 

werknemers digitaal vaardig te maken, zeker de laagopgeleide werknemers. Op verschillende niveaus 

moeten de nodige opportuniteiten voor training en opleiding worden gecreëerd.  

 

Tot slot is het voor een duurzaam e-inclusiebeleid cruciaal om een erkenningssysteem te ontwikkelen 

dat alle mogelijke digitale competenties omvat, ongeacht waar ze werden ontwikkeld, zodat de digitale 

competenties die niet in een formele onderwijscontext verworven zijn, toch in aanmerking worden 

genomen als erkende kennis en competenties. Digitale vaardigheden worden door velen al doende 

ontwikkeld. Een e-inclusiebeleid moet daarom inzetten op de ontwikkeling van een levenslang portfolio, 

dat Europees, en liefst internationaal, wordt erkend en het mogelijk maakt om aan te duiden welke 

digitale vaardigheden al dan niet worden beheerst. De eerste stappen hiertoe worden reeds gezet met 

het DIGCOMP-project van de Europese Commissie.80 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  DIGCOMP	  project,	  zie	  
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/publications/pub.cfm?id=6359.	  	  
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4.2.7 Bouwblok	  7	  –	  Bouwen	  aan	  ondersteuningsnetwerken	  
 

Een duurzaam e-inclusiebeleid moet zonder twijfel inzetten op de ontwikkeling van 

ondersteuningsnetwerken. Dit kan aan de hand van drie belangrijke onderdelen:  

 

Bouwblok 7 – Bouwen aan ondersteuningsnetwerken  
Basisonderdelen  
Inzetten op soft skills 
Inzetten op sociaal kapitaal  
Bewustwording van de meerwaarde van digitale media 

 

De ontwikkeling van soft skills is cruciaal om mensen te leren omgaan met de snelle evolutie van 

digitale media. De evolutie van digitale media gaat te snel om alles te kunnen volgen. Nieuwe 

applicaties, tools, media, diensten… worden in een snel tempo ontwikkeld. Het is als individu 

onmogelijk om deze nieuwe trends op de voet te volgen en ze vervolgens ook voor 200% te beheersen. 

Weten waar welke digitale kennis aanwezig is, en vervolgens de nodige ondersteuning durven vragen 

zijn cruciale vaardigheden.  

 

Daarnaast moet er veel sterker worden ingezet op het sociaal en digitaal kapitaal dat in ieder mens 

aanwezig is. Het delen van digitale kennis moet sterker worden gestimuleerd. Een belangrijke 

doelstelling van een e-inclusiebeleid zit vervat in de ontwikkeling van ondersteuningsnetwerken die de 

taak van kennisdeling op zich nemen, in alle mogelijke betekenissen. Gaande van technische kennis 

wanneer computers of andere digitale tools stuk gaan, tot zoek- en selectievaardigheden om relevante 

bronnen efficiënt te kunnen zoeken en vinden. Een e-inclusiebeleid moet het delen van dit sociaal en 

digitaal kapitaal faciliteren. Dit kan door meer bewustzijn te creëren rond de manier waarop mensen 

hun kennis op een makkelijke en aangename manier kunnen overdragen aan de anderen. In een 

ideale situatie wordt iedereen op termijn iemand die ondersteuning geeft aan iemand anders. Een 

belangrijke kanttekening is dat een dergelijke aanpak enkel op een autonome manier werkt voor 

mensen die in een sociaal bevoordeelde situatie leven en voldoende sociaal en/of cultureel kapitaal 

beschikken. Om diegenen die sociaal geïsoleerd zijn of digitaal niet mee zijn, te stimuleren, te 

engageren en te begeleiden, blijven intermediaire actoren nodig. Deze organisaties zijn cruciale 

actoren om kwetsbare groepen te bereiken en te begeleiden omdat ze in direct contact staan met deze 

groepen. Ze fungeren als vertrouwenspersoon en voelen beter de complexe problemen aan van 

kwetsbare individuen dan formele opleidings- of welzijnsorganisaties. Deze intermediaire actoren zijn 

daarom het best geplaatst om de nodige ondersteuning te geven. 

 

Tot slot moet een e-inclusiebeleid inzetten op bewustwordingsprocessen die focussen op de potentiële 

meerwaarde van digitale media. Ondersteuningsnetwerken kunnen een zeer positieve stimulans 

bieden, maar kunnen evengoed een belemmerende factor zijn. Daarnaast zullen mensen die niet 

gemotiveerd zijn om met digitale media aan de slag te gaan, ook geen meerwaarde zien in de 

opportuniteiten en stimulansen van ondersteuningsnetwerken. Intrinsieke motivatie vloeit in de eerste 

plaats voort uit een besef van nut en meerwaarde voor het dagelijks leven, privé en professioneel. 

Bewustwording van de potentiële meerwaarde van digitale media is bijgevolg een belangrijke eerste 

stap om de intrinsieke motivatie van mensen aan te wakkeren.  
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4.3 Beleidsaanbevelingen	  voor	  e-‐inclusie	  in	  Vlaanderen	  

4.3.1 Momentum	  in	  Vlaanderen	  
 

Vlaanderen is zonder meer aanbeland in een momentum met betrekking tot de realisatie van een e-

inclusiebeleid. Enerzijds vonden er de voorbije jaren heel wat positieve evoluties plaats. Anderzijds zijn 

er heel wat toekomstige uitdagingen die bepalend zijn voor de toekomst van e-inclusie in Vlaanderen.  

 

De voorbije jaren ontstond er een duidelijk zicht op de rol en werking van de middenveldorganisaties. 

Het IST-onderzoek uit 2010 en de veldtekening Mediawijsheid, afgenomen in 2012 en 2014, 

benadrukken de sterke focus op informele leeromgevingen, de diversiteit in inhoudelijke leertrajecten 

en de doorgedreven partnerschappen. Er zijn de voorbije jaren heel wat goede praktijken ontwikkeld 

die naadloos aansluiten bij een of meerdere van de zeven bouwblokken van een duurzaam e-inclusie 

beleid. De aanpak van Digidak die focust op de inrichting van een openbare computerruimte, met 

begeleiding, in lokale gemeenten, gaat uit van een initiële identificatie van actoren, waarna een 

samenwerkingsplatform wordt opgericht alvorens over te gaan tot de effectieve oprichting van een 

openbare computerruimte. Op die manier wordt verzekerd dat er binnen de gemeente het nodige 

draagvlak is om het voortbestaan van de openbare computerruimte op langere termijn te verzekeren.81 

In Gent werd de voorbije jaren een inhoudelijk sterk en beleidsoverkoepelend e-inclusiebeleid 

uitgewerkt met het Digitaal.Talent@Gent programma als centrale en verbindende factor tussen 

beleidsdomeinen. Het Vlaamse e-inclusiewerkveld vertoont ook een grote bereidheid tot samenwerking. 

De voorbije jaren steeg het aantal informele en formele momenten van kennisdeling. Op eigen initiatief 

komen de e-inclusieverantwoordelijken van steden en gemeenten zoals Gent, Antwerpen, Roeselare, 

Leuven, Kortrijk, Oostende… regelmatig samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Het stijgend 

belang van e-inclusie op lokaal niveau weerspiegelt zich ook in het toenemende succes van de Digitale 

Week.82 Dit is een jaarlijks terugkerend evenement dat sinds 2006 wordt georganiseerd door LINC vzw. 

In 2013 werden er in heel Vlaanderen meer dan 1300 activiteiten georganiseerd die op een of andere 

manier te maken hebben met digitale media. In 2014 werden met deze activiteiten meer dan 21.000 

deelnemers bereikt. De op- en doorstart van de Mediacoach-opleiding als ondersteuning voor coaches 

en begeleiders van e-inclusie initiatieven biedt ook een belangrijke meerwaarde sinds 2013.  

 

De laatste jaren neemt ook de aandacht voor de problematiek van digitale uitsluiting bij verschillende 

beleidsactoren toe. In 2013 werd het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid in 2013 opgericht 

vanuit het kabinet Media. Het kenniscentrum Mediawijsheid organiseert structurele overlegmomenten 

tussen verschillende e-inclusie en mediawijsheidsactoren, zorgt daarnaast voor een doorstroom van 

kennis en ervaringen naar het beleidsniveau, en zet bovendien sterk in op de uitwerking van een e-

inclusie-actielijn in de komende regeerperiode. Deze actielijn moet leiden tot de opstart van een MOOC 

over e-inclusie (cf. Massive Open Online Course), kwaliteitscriteria voor publieke computerruimten en 

de verdere uitwerking van innovatieve methodieken voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden. 

Zeer recent, met name in het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019, wordt de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Voor	  meer	  informatie	  over	  Digidak,	  zie	  http://www.digidak.be/.	  	  
82 Voor	  meer	  informatie	  over	  de	  Digitale	  Week,	  zie	  http://www.digitaleweek.be/.	  	  
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problematiek van digitale uitsluiting en e-inclusie met naam en toenaam vermeld. e-Inclusie werd ook 

opgenomen als actielijn onder de noemer van het Begeleid Digitaal-project in het Radicaal Digitaal-

programma dat in het departement Bestuurszaken wordt vormgegeven en uitgaat van de digitalisering 

van alle overheidsdiensten tegen 2020. De goedkeuring van het IDEALiC-project is ook zeer positief 

omdat er nog minstens voor een periode van vier jaar fundamenteel onderzoek met betrekking tot e-

inclusie zal worden gerealiseerd. 

 

Tegelijkertijd zijn er nog heel wat uitdagingen die blijven of die zich aankondigen. Het Sociale Staat 

onderzoek van 2013 schetst een eerder pessimistisch toekomstbeeld. Het stelt een strikter sociaal 

beleid voorop met een reeks nefaste gevolgen voor de meest kwetsbare doelgroepen in de 

maatschappij. Er wordt gesteld dat de culpabilisering van de personen in sociale uitsluiting waarbij zij 

als schuldigen van hun eigen precaire situatie worden gezien, zich zal voortzetten op alle niveaus van 

het sociaal beleid. Daarnaast kondigen zich nieuwe uitdagingen aan met de opkomende digitalisering 

die in het Radicaal Digitaal-project wordt aangekondigd en waarvoor elk jaar tien miljoen euro wordt 

vrijgemaakt om deze processen te ondersteunen. 83  De komende jaren zullen dus grootschalige 

digitaliseringsprocessen worden doorgevoerd. Een cruciale vraag is hoe hierop zal worden ingespeeld 

vanuit het Vlaamse beleid.  

 

Vlaanderen staat met andere woorden op een momentum en moet nu beslissen op welke manier ze 

met deze digitaliseringspush zal omgaan. Op welke manier zal er worden ingespeeld op mogelijke 

mechanismen van digitale uitsluiting? Met welke profielen zal er bij de digitalisering van diensten 

rekening worden gehouden? Welke samenwerkingsverbanden zullen worden aangegaan om de nodige 

e-inclusietrajecten aan te bieden? De visienota én de concrete invulling van het Begeleid Digitaal-

project wordt op dit moment uitgewerkt. Het is zonder meer het uitgelezen moment om het Begeleid 

Digitaal-project naar voren te schuiven als het referentiepunt voor e-inclusie in Vlaanderen en als 

integrale aanpak voor e-inclusie in Vlaanderen over alle beleidsdomeinen heen. Tot vandaag ontbreekt 

deze consistentie en integratie in de beleidsdomeinen. Het Radicaal Digitaal-programma focust op de 

digitalisering van overheidsdiensten in alle mogelijke domeinen. Dit moet zonder meer gepaard gaan 

met een gelijklopende reflectie over digitale ongelijkheden, digitale uitsluiting en e-inclusie in alle 

beleidsdomeinen. Maar de inhoudelijke uitdagingen van het toekomstige Begeleid Digitaal-project zijn 

groot. Hoewel de voorbije jaren een hele reeks positieve evoluties plaatsvonden, is er alsnog nood aan 

een aantal cruciale verbeteringen om de uitwerking van een duurzaam e-inclusiebeleid in Vlaanderen 

te verzekeren. De volgende sectie gaat specifiek in op deze mogelijke verbeteringen. 

4.3.2 Vlaanderen	  –	  Aanbevelingen	  per	  pijler	  
 

Er is in Vlaanderen, ondanks de positieve evoluties van de voorbije jaren, nog heel wat werk voor de 

boeg om te kunnen spreken van een duurzaam e-inclusiebeleid. Verschillende kenmerken van de 7 

bouwblokken van een duurzaam e-inclusiebeleid zijn ingevuld, maar een groot aantal niet. Het 

volgende schema geeft een duidelijke stand van zaken voor elk bouwblok:  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
83 Voor	  meer	  informatie	  over	  het	  Radicaal	  Digitaal	  programma,	  en	  het	  hefboombudget,	  zie	  
https://www.bestuurszaken.be/hefboombudget-‐vlaanderen-‐radicaal-‐digitaal.	  	  
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Bouwblok 1 – Beleid op basis van partnerschappen 
Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 

Trekker vanuit beleid Minister Liesbeth Homans  
Integratie over beleidsdomeinen Nog onvoldoende 
Integratie over beleidsniveaus Nog onvoldoende 
Stakeholdermapping Gerealiseerd  
Structurele overlegstructuren Nog onvoldoende, enkel binnen het Vlaams 

Kenniscentrum Mediawijsheid, niet onder de 
bevoegdheid van Minister Liesbeth Homans 

Structurele partnerschappen Nog onvoldoende 
Opgebouwd uit strategieën, programma’s, 
concrete acties, structurele pijlers en innovatieve 
projecten 

Momenteel nog onbekend. Begeleid Digitaal-
project wordt uitgewerkt.  

Bouwblok 2 – Brede visie op e-inclusie 
Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 

Van diepe uitsluiting tot en met diepe insluiting Nog niet geëxpliciteerd of geïmplementeerd 
Op maat van ieder profiel Zou worden geïntegreerd in het Begeleid Digitaal-

project.  
Vraaggedreven  Sterk aanwezig in middenveldorganisaties. 
Focus op digitale keuze  Neen. Huidige uitgangspunt is een 

digitaliseringspush. 
Digitale media als middel, niet als doel Groot aantal goede praktijken aanwezig bij de 

middenveldorganisaties.  
Vanuit een flexibel beleid Beleidsdomein Media, 2014-2019: ja. Andere 

beleidsdomeinen: verder te onderzoeken.  
Bouwblok 3 – Basisreflectie bij innovatie- en digitaliseringsprocessen 

Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 
Slimme innovatie- en digitaliseringsprocessen: 
Basisvragen  

Geïntegreerd in het IDEALiC-project. Uitvoering in 
2016-2017.  

User Centred Design  
Reflectie over de impact  In beperkte mate.   
Implementatie van e-inclusietrajecten  Voorlopig nog niet. Eerste stappen hiertoe worden 

op lokaal niveau gezet in Kortrijk en Gent.  
Bouwblok 4 – Bouwen op onderzoek 

Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 
Jaarlijks onderzoek (cf. Stand van Zaken) Nog onvoldoende gefocust op digitale uitsluiting 

en e-inclusie. 
Ad hoc verkennend onderzoek  Bijkomende trajecten opstarten. Invulling zie 

aanbevelingen in sectie 4.4. 
Participatieve trajecten Geïntegreerd in het IDEALiC-project. Uitvoering in 

2016-2017. 
Impactstudies Nog niet. 

Bouwblok 5 – Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang 
Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 

Toegang in de thuisomgeving Nog geen 100% in Vlaanderen.  
Transparantie in kostprijs Meer duidelijkheid over de reële kostprijs van 

mobiel gebruik. 
Sociaal telecomtarief  Herziening rechthebbenden is nodig. 
Alternatieve plaatsen van toegang Sterk versnipperd, nog geen kwaliteitscriteria, 

geen erkenning van sociale-economietrajecten. 
Wel verschillende toekomstige verbeteringen op 
komst op initiatief van het Vlaams Kenniscentrum 
Mediawijsheid. 

User Centred Design Onvoldoende duidelijk of deze aanpak in 
Vlaanderen wordt gehanteerd. Bijkomend 
onderzoek nodig.  

Klare Taal Op lokaal niveau, in overheidscommunicatie. 
Andere niveaus of beleidsdomeinen: Niet 
duidelijk.  
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Bouwblok 6 – Basiscompetenties verzekeren 

Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 
Afbakening basiscompetenties Sterke focus op mediawijsheid. Herinvulling 

eindtermen nodig. 
Focus op zelfredzaamheid  Aanwezig in informele vormingstrajecten van de 

middenveldorganisaties. Moet nog sterker worden 
uitgewerkt in andere vormingstrajecten. 

Vormingstrajecten op maat Sterk uitgewerkt informeel vormingstraject gericht 
op grootste risicogroepen. Uitwerking van 
vormingstrajecten op maat van overblijvende 
profielen is nodig. Verdere differentiatie en 
diversificatie van opleidingen nodig. 

(H)erkenning van digitale vaardigheden Nog onvoldoende (h)erkenning van elders 
verworven digitale vaardigheden. Geen uniform 
(h)erkenningskader beschikbaar.  

Bouwblok 7 – Bouwen aan ondersteuningsnetwerken 
Basisonderdelen Situatie in Vlaanderen 

Inzetten op soft skills Aanwezig in informele vormingstrajecten van de 
middenveldorganisaties. Moet nog sterker worden 
uitgewerkt in andere vormingstrajecten. 

Inzetten op sociaal kapitaal  Nog niet. 
Bewustwording over de meerwaarde van digitale 
media 

Wordt gerealiseerd in het kader van de Digitale 
Week en gerichte acties door het Kenniscentrum 
Mediawijsheid. Verderzetting en uitbreiding nodig.  

 

Het bovenstaande overzicht toont aan dat er in Vlaanderen nog heel wat moet gebeuren of veranderen. 

Eerst en vooral is er tot nog toe geen louter op e-inclusie toegespitst beleid. Dit staat wel in de steigers 

met het Begeleid Digitaal-project. Een andere optie is de oprichting van een POD e-Inclusie. POD’s of 

programmatorische overheidsdiensten zijn specifiek gericht op thema’s die een transversale 

beleidsaanpak vragen. De POD Maatschappelijke integratie heeft jarenlang ingezet op e-inclusie maar 

dit is de afgelopen jaren vastgelopen op de onwil van de regering om de voorgestelde aanbevelingen 

en actieplannen goed te keuren. In Vlaanderen wordt dan weer op ver van elkaar gelegen eilanden 

gewerkt. Momenteel ageert ieder beleidsniveau en -veld nog te sterk binnen de eigen afgelijnde 

bevoegdheden. Terwijl de realisatie van een e-inclusiebeleid net vraagt om een doorgedreven 

samenwerking en een strategische en inhoudelijke afstemming van strategieën, programma’s en acties. 

De oprichting van een POD e-Inclusie (of een gelijkaardige naam die de focus op het digitale 

reflecteert) zou dergelijke processen van samenwerking en kennisuitwisseling op structureel kunnen 

sturen.  

 

Met betrekking tot bouwblok 1 – Beleid op basis van partnerschappen – moet er dus veel sterker 

worden ingezet op de opzet van een e-inclusiebeleid. Er moet een overkoepelend en transversaal 

beleid worden uitgewerkt, met een betere samenwerking en afstemming tussen het federale, regionale 

en lokale niveau. Bij de uitwerking van een Vlaams e-inclusiebeleid moet het Begeleid Digitaal-project 

aansluiting zoeken met het Actieplan e-inclusie 2020, uitgewerkt door de POD Maatschappelijke 

Integratie, en met het Digital Belgium-actieplan van Minister Alexander De Croo. Tegelijkertijd wijst de 

analyse van de verschillende beleidsnota’s uit dat het Begeleid Digitaal-project, of enige reflectie rond 

een transversaal e-inclusiebeleid, nog onvoldoende geïntegreerd is in de verschillende 

beleidsdomeinen en beleidsniveau’s. 
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Er is bovendien dringend nood aan een trekker op beleidsniveau die zich e-inclusie toeëigent en zich 

op lange termijn engageert om een coherent en overkoepelend beleid uit te bouwen. Minister Liesbeth 

Homans is daarvoor de uitgelezen persoon voor Vlaanderen, omdat zij bevoegd is voor Bestuurszaken, 

Armoedebestrijding en Gelijke Kansen. Op federaal niveau werd Saskia Van Uffelen in 2012 benoemd 

tot Digital Champion voor België. Dit had een zekere openheid en actiegerichte focus kunnen creëren, 

maar de acties die Saskia Van Uffelen ondersteunt zijn onvoldoende zichtbaar en focussen te sterk op 

digitale vaardigheden.  

 

Een tweede cruciaal aspect uit bouwblok 1 is de noodzakelijke en structurele erkenning van de rol en 

ondersteuning van de middenveldorganisaties. Middenveldorganisaties werken in Vlaanderen zeer 

sterk aan e-inclusie, worden erkend in deze rol, maar krijgen hiervoor onvoldoende ondersteuning. 

Tegelijkertijd staat het middenveld steeds meer onder druk. De economische crisis laat zich ook hier 

voelen met een toename in sociale ongelijkheden, meer mensen die ondersteuning nodig hebben en 

een toenemende digitalisering die nieuwe noden creëert. De voorbije jaren zijn er bovendien 

verschillende financieringsstromen weggevallen. Telenet Foundation werd stopgezet. Close The Gap 

en de Koning Boudewijnstichting geven enkel materiële ondersteuning. Voor de andere 

financieringsstromen blijven de middenveldorganisaties met elkaar in competitie gaan. e-Inclusie 

initiatieven worden ook moeilijk aanvaard binnen bredere projectoproepen. In projectoproepen rond 

armoede of gelijke kansen bijvoorbeeld vormt het gebruik van digitale media geen prioriteit, en maken 

e-inclusie-initiatieven minder kans om te worden goedgekeurd. Het aantal projectoproepen puur geënt 

op e-inclusie neemt af in aantal. Daarom moet er vanuit het Vlaamse beleid worden ingezet op de 

analyse van de huidige financieringsstromen van e-inclusie-initiatieven. Hierbij moet gekeken worden 

naar hoe deze in relatie staan tot de verschillende decreten, beleidsdepartementen of agentschappen, 

om van daaruit verder na te denken over de manier waarop de financieringsstromen beter kunnen 

worden verdeeld.  

 

Een laatste prioritair aspect met betrekking tot een beleid op basis van partnerschappen is het gebrek 

aan betrokkenheid van de private sector. Internationaal gezien is er in andere regio’s veel meer 

betrokkenheid van private actoren bij e-inclusie. Dit blijft in Vlaanderen te beperkt. Telenet Foundation, 

verbonden aan Telenet, werd stopgezet in 2014. De werking van de cel e-inclusie bij Belgacom werd 

ook afgebouwd sinds 2013. Er is sprake van samenwerking met Microsoft, voornamelijk om software te 

krijgen, maar ook hier blijft de samenwerking eerder beperkt. Er moet met andere woorden sterker 

worden ingezet op de uitbouw van partnerschappen met private actoren.  

 

Met betrekking tot bouwblok 2 – Brede visie op e-inclusie – toont de analyse dat de conceptualisering 

van digitale uitsluiting een kritiek punt blijft in Vlaanderen. De term digitale kloof blijft nog te fel 

ingeburgerd in beleidsdocumenten en -communicatie. Dit leidt te snel en te vaak tot een te 

ongenuanceerd beeld van de dynamieken van digitale ongelijkheden en uitsluiting. Het concept Digitale 

Kloof moet absoluut uit alle beleidsdocumenten van de Vlaamse Overheid worden verwijderd en 

vervangen door, afhankelijk van de betekenis en argumentatie in de beleidsdocumenten, het concept 

Digitale Ongelijkheden of het concept Digitale Uitsluiting. Tegelijk moet de manier van denken over de 

achterliggende problematiek breder worden gekaderd. Er moet worden afgestapt van het zwart-

witdenken over digitale uitsluiting. De conceptuele verandering is belangrijk, maar minstens even 
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cruciaal is een inhoudelijke evolutie van de reflectie over digitale uitsluiting als een complex fenomeen 

dat sterk gerelateerd is aan sociale uitsluiting en wordt bepaald door een veelheid aan determinanten. 

 

Daarnaast is het voor bouwblok 3 – Basisreflectie bij innovatie- en digitaliseringsprocessen – vooral 

afwachten hoe het Begeleid Digitaal project-inhoudelijk zal worden ingevuld. Digitaliseringsprocessen 

worden de volgende jaren geïntensifieerd. Indien er niet op een verstandige manier wordt geïnnoveerd 

en gedigitaliseerd, zal een aanzienlijk deel van de bevolking steeds meer buiten de maatschappij 

worden geplaatst. Voor de uitwerking van een beleid op maat van de 8 profielen van digitale 

ongelijkheden, werden de eerste stappen gezet voor een samenwerking met het Agentschap 

Informatie Vlaanderen. Dit Agentschap staat in voor de praktische realisatie van het Radicaal Digitaal-

programma en het Begeleid Digitaal-project. Momenteel kan worden gesteld dat het Agentschap 

Informatie Vlaanderen de complexiteit van digitale ongelijkheden, digitale uitsluiting en e-inclusie in 

aanmerking neemt. Een cruciale vraag zal echter zijn welke middelen er zullen worden vrijgemaakt 

voor de opstart van een duurzaam e-inclusiebeleid dat inzet op de zeven bouwblokken. Voor de 

digitaliseringspush binnen de overheidsdiensten werd een budget van 10 miljoen euro per jaar 

vrijgemaakt. Logischerwijs moet er voor de uitwerking van partnerschappen en duurzame e-

inclusiestrategieën ook een aanzienlijk budget worden vrijgemaakt. Wat zeker is, is dat het Begeleid 

Digitaal-project breder moet zijn dan een bewustmakingscampagne rond de meerwaarde van digitale 

media, of een bewustwordingscampagne rond de mogelijke nefaste gevolgen van 

digitaliseringsprocessen.  

 

Voor bouwblok 4 – Bouwen op onderzoek – zijn verschillende toekomstige stappen onontbeerlijk. In de 

eerste plaats is een herziening van de rechthebbenden van het sociaal telecomtarief absoluut 

noodzakelijk. De huidige categorieën sluiten niet aan bij de realiteit. Er is een herprioritisering nodig 

van wie absoluut moet kunnen gebruikmaken van het sociaal telecomtarief. Verschillende stappen om 

dit te realiseren werden reeds gezet, maar het uiteindelijke fiat moet worden gegeven door het kabinet 

van Minister Alexander De Croo. Daarnaast moet worden ingezet op het ontwerp van een structurele 

jaarlijkse meting van digitale ongelijkheden en e-inclusie in Vlaanderen. Een aanpassing van de SCV-

survey is moeilijk omdat deze bevraging nu al zeer breed is. Dit betekent dat niet alle componenten van 

digitale ongelijkheden kunnen worden geïntegreerd. Een andere mogelijkheid is om de Digimeter 

verder aan te vullen of inhoudelijk te verbreden zodat ook sociale en contextuele factoren worden 

geïntegreerd. De Digimeter bereikt wel geen kwetsbare doelgroepen zoals mensen in armoede. De 

afname van een jaarlijkse meting rond digitale ongelijkheden en e-inclusie moet op eenzelfde 

representatieve manier worden opgebouwd als de SCV-survey. Hierbij moeten aanvullende methoden 

worden gehanteerd om de participatie van zeer kwetsbare individuen te verzekeren. Een laatste optie 

is de ontwikkeling van een apart meetinstrument. Bijkomende aanbevelingen voor onderzoek worden 

aan het einde van het doctoraatsrapport gegeven, na enkele kritische bedenkingen over het 

doctoraatsonderzoek zelf.84  

 

Met betrekking tot bouwblok 5 – Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang – moet worden ingezet op de 

uitwerking van een duidelijk regelgevend kader voor de ontwikkeling van digitale diensten en tools. Het 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Zie	  sectie	  4.3.2.	  Toekomstige	  onderzoekstrajecten.	  	  
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Anysurfer-label wordt onder meer door de Vlaamse overheid gebruikt, maar is nog onvoldoende erkend 

en verspreid in Vlaanderen. Er moet ook meer transparantie zijn over de kostprijs van mobiel internet. 

Het aantal Vlamingen met een smartphone stijgt gestaag, maar het gebruik van mobiele data volgt 

deze evolutie niet. Daarnaast moet vooral het netwerk van publieke computerruimten worden versterkt 

en ondersteund. Er wordt nog te snel van uitgegaan dat het volstaat om hardware aan te leveren om 

een openbare computerruimte op te starten terwijl de praktijk toont dat dit niet voldoende is. Een 

openbare computerruimte moet inderdaad (vrij) toegang geven tot computer en internet, maar moet 

daarnaast ook in de nodige begeleiding en vormingsinitiatieven voorzien. De opmaak van 

kwaliteitscriteria staat op de agenda van het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, maar een 

verdere ondersteuning van openbare computerruimten is nodig, onder meer met betrekking tot 

ethische vraagstukken. Kwetsbare bevolkingsgroepen komen niet naar organisaties met klassieke 

leervragen, maar wel met complexe vragen of problemen die ze opgelost willen zien en waarvan het 

digitale louter een beperkt aspect is. Ethiek en privacy zijn hierbij belangrijke focuspunten. Bij het 

gebruik van bepaalde digitale diensten wordt zeer persoonlijke informatie gevraagd. Het is niet altijd 

even duidelijk hoe begeleiders hiermee moeten omgaan. 

 

Inzake bouwblok 6 – Basiscompetenties verzekeren – moet de nadruk in een Vlaams e-inclusiebeleid 

liggen op de herziening van de eindtermen in het formele onderwijs en een verbreding van deze 

eindtermen tot meer S.T.E.M. (cf. Science – Technology – Engineering – Mathematics)  georiënteerde 

vaardigheden. Hoewel er de laatste jaren meer S.T.E.M.-richtingen worden opgericht, sluiten heel wat 

van de onderliggende competenties eigen aan S.T.E.M. aan bij de invulling van digitale 

basiscompetenties. De herziening van de eindtermen wordt momenteel opgestart door Minister Hilde 

Crevits, en een positief aspect is dat deze herziening vanuit een participatieve benadering wordt 

uitgewerkt. De inzichten uit dit doctoraatsonderzoek – cf. het belang van autonomie, zelfredzaamheid, 

probleemoplossend vermogen, soft skills, toolgeoriënteerde vaardigheden zoals operationele en 

formele vaardigheden én inhoudgerelateerde vaardigheden zoals kritische gebruik van media-inhouden, 

bewustzijn over online identiteit – zullen zeker worden meegegeven als input in dit participatieve proces.  

 

Qua ondersteuning vanuit de middenveldorganisaties, is een verbreding van de aanpak nodig. De 

voorbije jaren hebben de middenveldorganisaties in Vlaanderen een gepaste aanpak ontwikkeld om 

kwetsbare individuen mee te krijgen in de digitale wereld. De laagdrempelige inbedding, een-op-

eenaanpak in kleine groepjes, met aangepast lesmateriaal blijkt een uitstekende manier om de juiste 

ondersteuning te bieden aan mensen met de profielen Digital Outcasts, Hopelessly Undigital en Digital 

Fighters. Hoe er moet worden ingespeeld op de andere profielen – Smoothly Digital, Digital All-Stars, 

Unexpected Digital Masters, Unexpected Digital Drop-Outs en Digitally Self-Excluded – is onduidelijker. 

Om een duurzame aanpak voor e-inclusie uit te werken, moet hier alleszins verder op worden gewerkt. 

De inhoudelijke focus van de informele opleidingen in de middenveldorganisaties is de afgelopen jaren 

geëvolueerd. Terwijl de focus initieel sterk lag op de ontwikkeling van operationele en formele 

vaardigheden, is er de laatste jaren een duidelijke evolutie naar mediawijsheid én naar projecten 

waarbij digitale media worden ingezet om bredere doeleinden te bereiken. Digitale media worden 

hierbij ingezet als een tool om bepaalde bewustwordingsprocessen te realiseren, of om andere 

tooloverschrijdende vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen te ontwikkelen. Enkele 

voorbeelden zijn Digital Storytelling en Gamification. Beiden worden door verschillende organisaties in 
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Vlaanderen met succes toegepast, zoals Maks vzw of Link in de Kabel. Deze laatste won in 2015 

overigens de jubileumprijs bij de uitreiking van de e-awards die jaarlijks worden georganiseerd in het 

kader van de Digitale Week. Iets wat wel nog ontbreekt is een meer doorgedreven focus op het leren 

installeren, onderhouden en opkuisen van digitale media. Dit wordt nu niet consequent opgenomen in 

formele of informele opleidingen, maar is in wezen een van de beginpunten om de zelfredzaamheid 

van mensen in de thuisomgeving te vergroten.  

 

De diversifiëring van de inhoudelijke focus van opleidingen blijft weliswaar een moeilijke oefening. De 

omgang met digitaal zeer vaardige bezoekers vraagt om begeleiders die ook digitaal zeer vaardig zijn. 

Dit is helaas niet altijd het geval. Hoewel de Mediacoach opleiding een eerste vorm van ondersteuning 

biedt, zijn bijkomende trajecten nodig om begeleiders beter te ondersteunen. Het feit dat e-inclusie 

momenteel mee onder de verantwoordelijkheid van het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid valt, 

zorgt ervoor dat de focus op dit vlak wordt opengetrokken van digitale vaardigheden naar 

mediawijsheid. Het kenniscentrum stimuleert de uitwisseling van kennis en methodieken tussen e-

inclusie initiatieven maar ook met en tussen mediawijsheidsinitiatieven. Vanaf november 2015 zou er 

eveneens een platform worden opengesteld waarop lesmateriaal en methodieken worden gedeeld.  

 

Voor bouwblok 7 – Bouwen aan ondersteuningsnetwerken – is er op Vlaams niveau een grote nood 

aan meer bewustwordingsprocessen rond e-inclusie. In de eerste plaats bij diegenen die de krijtlijnen 

uittekenen van de toekomstige digitaliseringsprocessen. In de tweede plaats met betrekking tot de rol 

die iedere Vlaming kan en zou moeten opnemen. De uitwisseling van digitale kennis zou even evident 

moeten worden als het vragen om een bus melk bij de buren. Een mogelijke manier om dit te 

realiseren is door bewuster in te zetten op Unexpected Digital Masters als coach en begeleiders van 

anderen.  

 

Een kritische kanttekening bij de bovenstaande conclusies en aanbevelingen, is dat deze zeker niet 

allesomvattend zijn. De uitwerking van een duurzaam e-inclusiebeleid staat in Vlaanderen nog in de 

startblokken. De bovenstaande conclusies geven louter de belangrijkste pijn- en actiepunten weer. Op 

verschillende vlakken is nog verdieping nodig maar ontbreekt er momenteel de nodige kennis. Met het 

IDEALiC-onderzoeksproject zal zeker en vast aan deze hiaten worden voortgewerkt.  

 

Onderstaand schema geeft nogmaals een overzicht van de prioritaire acties om een duurzaam e-

inclusiebeleid in Vlaanderen uit te werken, per bouwblok:  

	  
Bouwblok 1 – Beleid op basis van partnerschappen  
Oprichting POD e-Inclusie 
Structurele financiering van het middenveld 
Vergroting van de betrokkenheid van private actoren 
Bouwblok 2 – Brede visie op e-inclusie 
Conceptuele herziening in beleidsdocumenten 
Begeleid Digitaal project op maat van acht profielen van digitale ongelijkheden 
Bouwblok 3 – Basisreflectie bij innovatie- en digitaliseringsprocessen 
Onderzoeksproject over de concrete impact van digitaliseringsprocessen 
Digitaal Beleid project uitwerken in functie van de basisreflecties bij innovatie- en 
digitaliseringsprocessen. 
Bouwblok 4 – Bouwen op onderzoek 
Opstart van een jaarlijks meetinstrument voor digitale ongelijkheden en e-inclusie in Vlaanderen 
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Opstart van een meetinstrument voor digitale vaardigheden in Vlaanderen 
Herziening van de rechthebbenden van het sociaal telecomtarief 
Kwalitatieve verdieping van de acht profielen van digitale ongelijkheden 
Ad hoc verkennend onderzoek naar digitale uitsluiting en e-inclusie bij mensen met een beperking 
Bouwblok 5 – Betaalbare en kwaliteitsvolle toegang 
Meer transparantie over de prijzen van mobiel mediagebruik 
Kwaliteitscriteria voor openbare computerruimten 
Integratie van het gebruik van digitale media als vakmethodiek in de opleidingen van sociaal-
assistenten, bibliothecarissen, sociocultureel werk… 
Officiële erkenning van e-inclusie begeleider 
(H)erkenning van sociale-economietrajecten als insteek voor een duurzame tewerkstelling  
Bouwblok 6 – Basiscompetenties verzekeren 
Herziening van digitale vaardigheden in de eindtermen van het formele onderwijs 
Uitbreiding van de focus van middenveldorganisaties tot acht profielen van digitale ongelijkheden 
Diversifiëring in de inhoudelijke en pedagogische aanpak van middenveldorganisaties met het oog 
op digitaal sterke profielen 
Bouwblok 7 – Bouwen aan ondersteuningsnetwerken 
Opzet van bewustwordingsacties rond digitale ongelijkheden 
Opzet van bewustwordingsacties rond kennisdeling 
Bewuste stimulering van Unexpected Digital Masters om een rol als coach / begeleider op te nemen 

 

4.4 Aanbevelingen	  voor	  verder	  onderzoek	  

4.4.1 Kritische	  evaluatie	  van	  het	  eigen	  onderzoek	  	  
 

Het was een zeer bewuste keuze van de doctoranda om de stem en visie van het middenveld mee te 

betrekken in het beleidsdebat rond e-inclusie. Het doctoraatstraject, en de verschillende onderzoek die 

aan de basis liggen van dit traject, werden daarom nadrukkelijk opgezet vanuit een participatieve 

benadering. Het doctoraatsonderzoek heeft vanuit die participatieve aanpak en de trekkersrol van de 

doctoranda bijgedragen tot de positieve veranderingen op het vlak e-inclusie in Vlaanderen. Het blijft 

echter moeilijk om aan te duiden waar en wanneer het doctoraatsonderzoek effectief heeft geleid tot 

beleidsbeïnvloeding. Vanuit een nabeschouwing over de verschillende onderzoeken van het 

doctoraatstraject heen, is het evenwel duidelijk dat de manier waarop een doorgedreven participatieve 

aanpak het best wordt georganiseerd en geïmplementeerd, beter moet worden geëxpliciteerd. Het 

participatieve karakter van het onderzoekstraject komt nu over als een aaneenschakeling van 

losstaande elementen. Terwijl het idee van participatie eigenlijk aanwezig was in alle mogelijke 

interacties van de doctoranda met organisaties en beleidsmensen, op formele evenementen, maar 

evengoed tijdens informele contacten. Het is een houding die men als onderzoeker doorlopend moet 

uitdragen bij alle mogelijke interacties die zich voordoen en waarbij er een reële openheid moet zijn om 

te luisteren naar de concrete noden en vragen van de andere, om ze vervolgens ter plekke of op een 

later tijdstip terug aan te halen en om te zetten in concrete acties en oplossingen. Een participatieve 

benadering houdt ook een terugkoppeling in van onderzoeksresultaten en evoluties in beleid, 

onderzoek of acties naar alle betrokken actoren. Dit impliceert dat er op regelmatige tijdstippen 

mogelijkheden voor interactie, uitwisseling en terugkoppeling moeten zijn. De doctoranda heeft tijdens 

de looptijd van het doctoraatstraject daarom sterk ingezet op het geven van presentaties en 

voordrachten bij allerhande middenveldorganisaties, socioculturele verenigingen, armoedeorganisaties, 

lokale overheden, publieke instellingen en beleidsdepartementen en kabinetten.85 Deze veelvuldige 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 Voor	  een	  volledig	  overzicht,	  zie	  http://ilsemarien.com/cv.	  	  
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interacties hebben geleid tot een uitgebreid inzicht in en begrip van de verschillende dynamieken, 

partnerschappen, belangen en uitdagingen die vandaag eigen zijn aan het e-inclusieveld in Vlaanderen.  

 

Maar deze keuze voor een participatieve benadering impliceerde een aantal consequenties op 

inhoudelijk vlak. Het doctoraat gaat uit van een doorgedreven focus op theorievorming rond digitale 

ongelijkheden, digitale uitsluiting, sociale ongelijkheden en uitsluiting en dynamieken van inclusie. Deze 

theoretische reflecties zijn sterk ingebed in empirisch onderzoek. De link met meer algemene theorieën 

over uitsluiting en maatschappelijke ongelijkheden kon zeker verder worden geëxploreerd. Het 

chronologische verloop van het doctoraatsonderzoek liet dit echter niet toe omdat er initieel werd 

ingezet op de conceptuele herziening van de digitale kloof (Mariën et al., 2010), gevolgd door een 

herdefiniëring en uitdieping van de verschillende determinanten van digitale uitsluiting (Mariën & Van 

Audenhove, 2011). Simultaan werd gefocust op het uitvoeren van conceptueel en empirisch onderzoek 

naar e-inclusie in Vlaanderen (Mariën, 2013; Mariën et al., 2010; Mariën et al., 2013; Mariën & Van 

Audenhove, 2012a, 2012b; Schurmans & Mariën, 2013). Het inzicht in de verregaande verwevenheid 

tussen sociale en digitale uitsluiting kwam slechts gaandeweg naar voren in de loop van deze 

verschillende conceptuele en empirische oefeningen. Bijkomende conceptuele reflecties rond de aard 

en dynamiek van deze verwevenheid werden daarom aan het einde van het doctoraat alsnog 

gerealiseerd en geïntegreerd (Mariën et al., forthcoming). Maar, deze finale conceptuele reflecties 

vinden hun oorsprong in de resultaten van bestaand en van eigen empirisch onderzoek, en niet in 

fundamentele theoretische stromingen. Een sterkere inbedding in theorieën over sociale ongelijkheden 

is daarom de noodzakelijke volgende stap voor toekomstig onderzoek naar digitale uitsluiting. In 

navolging van het werk van Witte & Mannon (2010), dat een theoretische oefening over digitale 

uitsluiting vanuit drie perspectieven (conflict, cultureel en functioneel) omvat, is het onontbeerlijk om na 

te gaan hoe de conceptuele invullingen van digitale uitsluiting verder kunnen worden uitgewerkt op 

basis van fundamentele theorieën van sociale uitsluiting. Of, met andere woorden, kan er een 

meerwaarde worden verkregen uit de theoretische opvattingen van bijvoorbeeld Weber (1947), Marx 

(1976), Marx & Engels (1967), Wright (1978, 1979, 1985, 1994) of Giddens & Held (1982) over sociale 

ongelijkheden, macht en klasse. Of nog, wat kan worden geleerd uit de recentere inzichten van 

Thomas Piketty (2014) over ongelijkheden in kapitalistische maatschappijen?  

 

Een bijkomende verkenning van de mechanismen van sociale insluiting, en hoe dit wordt vertaald naar 

beleid, betekent evenzeer een meerwaarde. Nu gaat het doctoraatsonderzoek voornamelijk in op de 

aspecten die ervoor zorgen dat mensen worden geconfronteerd met mechanismen van uitsluiting. Een 

omgekeerde oefening kan bijkomende inzichten bieden over wat er nodig is om de overgang te maken 

van uitsluiting naar insluiting. Er moet dus ook gekeken worden naar de factoren die ervoor zorgen dat 

mensen makkelijk kunnen participeren in de maatschappij en hun eigen sociale positie kunnen 

verbeteren, Ook hier moet dieper worden ingegaan op een aantal fundamentele theoretische 

beschouwingen. Het doctoraatsonderzoek gaat kort en kritisch in op de human rights en capabilities 

approach.  

 

Aanbeveling: Toekomstig onderzoek moet focussen op een bijkomende verkenning van 

fundamentele theorieën naar sociale insluiting en mensenrechten. Leg hierbij de nadruk op 
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hoe deze theorieën een bijdrage kunnen betekenen voor het realiseren van een duurzaam e-

inclusiebeleid.  

 

Het doctoraatsonderzoek is voornamelijk geënt op kwalitatieve analyses. Een verdere verkenning van 

de problematiek in termen van kwantitatieve dataverzameling en -analyse kan zeker een meerwaarde 

opleveren. De huidige kwalitatieve data wijzen de onderlinge betekenissen en dynamieken aan, maar 

geven geen idee van de grootteorde van de problematiek van digitale uitsluiting. Er moet werk worden 

gemaakt van de kwantitatieve meting van de acht profielen van digitale ongelijkheden. Een verdere 

doorvertaling van de dertien indicatoren in meetbare componenten is daartoe cruciaal. Belangrijk is wel 

dat er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de meting van digitale ongelijkheden en e-

inclusie. Er is steeds een tweesporenaanpak nodig waarbij enerzijds de achterliggende problematieken 

in kaart worden gebracht (cf. meting van digitale ongelijkheden en digitale uitsluiting), en anderzijds de 

impact en meerwaarde van bestaande oplossingen en initiatieven wordt geanalyseerd (cf. meting van 

e-inclusie). Hetzelfde geldt voor de meting van digitale vaardigheden. Ook hier is een doorgedreven 

herdefiniëring nodig van de manier waarop digitale vaardigheden in kwantitatief onderzoek worden 

gemeten.  

 

Aanbeveling: Ontwikkel een meetsysteem dat het mogelijk maakt om de grootteorde van de 

acht risicogroepen van digitale ongelijkheden te bepalen, waarbij socio-economische factoren, 

digitale praktijken en contextuele kenmerken mee in aanmerking worden genomen. 

Herdefinieer de manier waarop digitale uit- en insluiting moet worden gemeten in 

grootschalige kwantitatieve bevragingen zoals OECD, Eurostat en Measuring the Information 

Society.  

 

Aanbeveling: Zet in op de ontwikkeling van een overkoepelend Europees kader voor de 

interpretatie, meting en analyse van digitale vaardigheden. Maak aansluitend werk van de 

opzet van een Europees referentie- en erkenningssysteem voor digitale vaardigheden.  

 

Tot slot is het doctoraatsonderzoek nu voornamelijk opgebouwd uit inzichten die afkomstig zijn uit 

Vlaanderen. Een belangrijke vraag is in welke de resultaten kunnen worden geëxtrapoleerd naar 

andere contexten? Gelden de inzichten uit de verschillende onderzoeken eveneens voor landen als 

Nederland, Duitsland of Frankrijk? Of zouden dezelfde onderzoeken hier een andere uitkomst geven? 

De resultaten van participatieve trajecten kunnen niet zomaar worden overgeheveld naar een andere 

sociodemografische context, regio, beleidsdomein of doelgroep. De uitgewerkte beleidsaanbevelingen 

of partnerschappen zijn eigen aan een zeer specifieke, vaak lokaal vormgegeven situatie en het is niet 

zeker of gegarandeerd dat deze situatie elders gelijkaardig is. Er moet met andere woorden steeds 

voorzichtig worden omgesprongen met de extrapolatie van bevindingen en aanbevelingen naar andere 

regio’s, contexten of beleidsdomeinen.  

 

Tegelijkertijd is het doctoraatsonderzoek gebaseerd op internationale wetenschappelijke literatuur en 

onderzoeken en komen hierin geïdentificeerde trends wel degelijk tot uiting in een Vlaamse context. 

Maar een meer doorgedreven analyse met internationale of Europese focus zou alvast een 

waardevolle aanvulling zijn op het doctoraatsonderzoek. Een internationaal of EU-gericht onderzoek 
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zou heel wat bijkomende inzichten kunnen verschaffen omdat er op Europees niveau een grote 

hoeveelheid kennis voorhanden is. Zo werd in 2011 een roadmap voor digitale inclusie uitgetekend 

vanuit een participatief proces.86 Ook het MIREIA-initiatief – Measuring the Impact of e-Inclusion Actors 

– kan een interessante meerwaarde betekenen voor de uitwerking van een structureel en duurzaam e-

inclusiebeleid in Vlaanderen. Er bestaan momenteel heel wat e-inclusie-initiatieven in Vlaanderen, 

maar het blijft onduidelijk wat hun concrete impact is. Het MIREIA project focust net op de reële 

meerwaarde van middenveldorganisaties voor e-inclusie en hoe deze impact kan gemeten worden. Het 

is ook onduidelijk in welke mate het Vlaamse e-inclusiebeleid aansluit bij de Digitale Agenda. Worden 

hierbij dezelfde doelen vooropgesteld? Gaat het Europese e-inclusiebeleid uit van een genuanceerde 

visie op risicogroepen van digitale uitsluiting of worden nog steeds de dichotome en socio-economisch 

bepaalde groepen gehanteerd?  

 

Aanbeveling: Zet in op de uitwerking van internationaal of Europees onderzoek naar e-inclusie. 

Leg de nadruk hierbij onder meer op onderzoek naar de afstemming van het federale en 

regionale beleid in België met de Digitale Agenda, en het Europese e-inclusiebeleid in het 

bijzonder.  

4.4.2 Toekomstige	  onderzoekstrajecten	  
 

Het doctoraatsonderzoek geeft een aanzet tot de uitwerking van een duurzaam e-inclusiebeleid voor 

Vlaanderen. Tegelijkertijd creëert het heel wat ruimte voor bijkomende onderzoekstrajecten. Een 

aanzienlijk deel van deze trajecten werd reeds geïntegreerd in het IDEALiC-project, zoals een 

uitbreiding van het beleidsonderzoek van Vlaanderen tot de regio’s Brussel en Wallonië op regionaal 

niveau en België op federaal niveau. Het IDEALiC-project omvat voor ieder beleidsniveau ook een 

meer diepgaande analyse van de huidige actoren uit het veld van e-inclusie, in beleid, praktijk en 

onderzoek, en de identificatie van potentiële actoren. Het IDEALiC-project vormt op die manier een 

waardevolle aanvulling bij het doctoraatsonderzoek waaruit de volgende jaren een hele reeks 

beleidsaanbevelingen zullen worden geformuleerd.  

 

Daarnaast zijn er nog twee onderzoekssporen die zeker verder moeten worden uitgewerkt, met name 

(1) een verdere verdieping van de nefaste gevolgen van de digitalisering van diensten; en (2) een 

kwalitatieve verdieping van de acht profielen van digitale ongelijkheden. De eerste onderzoekspiste is 

cruciaal om huidige en toekomstige mechanismen van digitale uitsluiting te identificeren. In het 

IDEALiC-project worden alvast drie casestudies uitgevoerd rond de mate waarin beleidsactoren die 

overgaan tot digitale diensten rekening houden met potentiële risicogroepen voor digitale uitsluiting bij 

de ontwikkeling van digitale diensten an sich. Er wordt in het kader van IDEALiC echter geen 

onderzoek uitgevoerd naar de concrete implicaties van de digitalisering van diensten. Er werpen zich 

nochtans heel wat vragen op. Wie kan er wel of niet gebruikmaken van de gedigitaliseerde diensten? 

Of nog, welke huidige gedigitaliseerde diensten leiden effectief tot digitale uitsluiting? Bij welke groepen 

of profielen? Maar ook, welke oplossingen worden hierna geïmplementeerd? Worden de nodige e-

inclusie-initiatieven of samenwerkingsverbanden opgericht?  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Voor	  meer	  info	  over	  de	  Gdansk	  Roadmap	  for	  Digital	  Inclusion,	  zie	  http://ec.europa.eu/digital-‐
agenda/en/news/contribute-‐gdansk-‐roadmap-‐digital-‐inclusion	  	  
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Aanbeveling: Maak werk van een diepgaand empirisch en kritisch onderzoek naar de reële 

implicaties van de digitalisering van diensten. Is er effectief sprake van processen van user 

disempowerment en een daling van de zelfredzaamheid? Neem hierbij zowel publieke als 

private diensten in beschouwing en focus op bestaande gedigitaliseerde diensten én op 

toekomstige digitaliseringsprocessen. Ga na welke profielen door het digitaliseringsproces 

worden geconfronteerd met digitale uitsluiting en werk hierbij de nodige e-inclusietrajecten uit 

vanuit een participatieve benadering.  

 

Daarnaast is het even belangrijk om na te gaan of de gedigitaliseerde diensten aansluiten bij de 

digitale noden van diegenen die volledig mee zijn in het digitale verhaal. Voldoen de gedigitaliseerde 

diensten aan hun verwachtingen? Welke drempels of voordelen halen zij uit het gebruik van digitale 

diensten? Op welke manier kunnen deze voordelen nog verder worden ontwikkeld? 

 

Aanbeveling: Zorg voor de opstart van een empirisch onderzoek naar de positieve kenmerken 

van gedigitaliseerde diensten. Neem hierbij zowel publieke als private diensten in 

beschouwing. Focus hierbij op wat er mogelijk misloopt bij de ontwikkeling van digitale 

diensten en de afstemming op digitaal vaardige gebruikers. Werk desbetreffend een lijst van 

richtlijnen uit waarmee rekening moet worden gehouden bij de digitalisering van diensten.  

 

Een interessante piste die aansluitend zeker moet worden onderzocht, is een verdere beschouwing 

van digitaliseringsprocessen vanuit een puur politiek-economische visie. Het doctoraatsonderzoek 

combineert verschillende invalshoeken en raakt daarom slechts in beperkte mate aan mogelijke 

belangen en machtsverhoudingen die een invloed hebben op digitaliseringsprocessen. Een puur 

politiek-economische analyse van digitaliseringsprocessen kan meer inzicht geven in de financiële en 

andere belangen van private en publieke ondernemingen en hoe deze in relatie staan tot de universele 

toegankelijkheid van diensten. Verschillende vragen werpen zich op. Welke private en/of 

beleidsactoren geven momenteel vorm aan het regelgevende kader van de informatiemaatschappij en 

welke belangen zijn hierbij overheersend? Of nog, in welke mate het middenveld inspraak heeft en 

wegen op de beleidsvorming op het vlak van digitaliseringsprocessen en e-inclusie? Deze afwegingen 

zijn ook gerelateerd aan processen van user disempowerment. In welke mate gaan private en publieke 

actoren bewust om met de digitalisering van diensten en mogelijke mechanismen van digitale 

uitsluiting? Welke factoren worden afgewogen bij een digital-by-default aanpak?  

 

Aanbeveling: Zet in op de uitwerking van een fundamenteel onderzoek naar digitale uitsluiting 

vanuit een puur politiek-economische visie. Leg de focus hierbij onder meer op de afweging 

die de betrokken actoren maken tussen een digital-by-default aanpak voor publieke of private 

dienstverlening én het idee van universele dienstverlening en algemene toegankelijkheid van 

diensten. Ga eveneens dieper in op de heersende belangen met betrekking tot regulering op 

het vlak van privacy, toegankelijkheid, businessmodellen, innovatie… 

 

De tweede onderzoekspiste omvat een verdere kwalitatieve verdieping van de acht profielen van 

digitale ongelijkheden. Deze profielen werden opgemaakt op basis van resultaten uit theoretische en 
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empirische denkoefeningen. Ze zijn dus gegrond in theorie en praktijk, maar leiden alsnog nog tot een 

groot aantal bedenkingen. Verschillende profielen moeten op een meer inhoudelijke manier worden 

onderzocht, zodat vandaaruit een beter inzicht kan worden verkregen in mechanismen van digitale uit- 

en insluiting. Een eerste groep die verder onderzoek vereist, is het profiel Unexpected Digital Masters. 

Wat zorgt ervoor dat sommige kwetsbare individuen, ondanks hun moeilijke sociale achtergrond, er 

toch in slagen om volledig mee te zijn in het digitale verhaal? Wat zijn hiervan de oorzaken? Valt dit te 

verhalen op bepaalde types van competenties die aanwezig zijn bij deze mensen? Of gaat het om 

mensen die bewuster omgaan met bepaalde keuzes, en hierdoor meer agency en zelfbeschikking 

ontwikkelen? Geldt dit ook voor andere mensen die onder het profiel Unexpected Digital Masters 

vallen? Maar ook, hoe groot is deze groep eigenlijk?  

 

Aanbeveling: Zet een empirisch onderzoek op dat focust op de karakteristieken van individuen 

die behoren tot het profiel van de Unexpected Digital Masters. Ga hierbij na welke kenmerken 

eigen zijn aan alle individuen in dit profiel en plaats deze kenmerken in relatie tot 

mechanismen van e-inclusie. In welke mate sluiten de bevindingen aan bij de hypothese dat 

sterke soft skills, hoge zelfredzaamheid en een sterk probleemoplossend vermogen tot een 

grotere autonomie in het gebruik van digitale media leiden? 

 

Dezelfde vragen werpen zich op met betrekking tot de profielen Smoothly Digital en Digital All-Stars. 

Beide profielen zijn uitermate waardevol om verder te bestuderen omdat kan worden nagegaan wat 

ervoor zorgt dat deze profielen makkelijker mee kunnen in het digitale verhaal. In welke mate gaat het 

om persoonsgebonden kenmerken, genre soft skills, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, cognitieve 

competenties, technische achtergrond, en om de ondersteuning die vanuit de omgeving wordt 

gegeven? Een kwalitatieve verdieping van deze profielen kan ook een antwoord bieden op de vraag 

welke competenties digitale tools overstijgen en een allround autonoom gebruik van digitale media 

mogelijk maken. In het kader van de uitwerking van een e-inclusiebeleid is het vervolgens waardevol 

om na te gaan hoe de bevindingen uit dergelijk onderzoek kunnen worden vertaald naar 

vormingstrajecten in e-inclusie-initiatieven. 

 

Aanbeveling: Zet een empirisch onderzoek op dat focust op de karakteristieken van individuen 

die behoren tot de profielen Smoothly Digital en Digital All-Stars. Leg de focus hierbij op de 

identificatie van de competenties die de autonomie in gebruik en ontwikkeling van digitale 

vaardigheden faciliteren. Werk hierbij aanbevelingen uit in samenspraak met e-inclusie 

actoren over de manier waarop deze vaardigheden in formele en informele opleidingen 

kunnen worden ontwikkeld .  

 

Een verdere kwalitatieve verdieping van de twee profielen Unexpected Digital Drop-Outs en Digitally 

Self-Excluded is ook nodig. Beide profielen worden gekenmerkt door een sterk gebrek aan motivatie 

om met digitale media aan de slag te gaan. Hierbij stellen zich meerdere vragen. Wat zorgt ervoor dat 

sommige kansrijke groepen, ondanks hun geprivilegieerde achtergrond en doorgedreven toegang tot 

digitale media, toch geen doorgedreven gebruik of digitale vaardigheden ontwikkelen? Met welke 

drempels krijgen deze mensen bijkomend te maken? Zijn dit drempels die momenteel nog niet vervat 

zijn in het conceptuele model voor digitale uitsluiting? Of kan dit worden teruggebracht tot motivationele 
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redenen en ligt een gebrek aan bewustzijn over de meerwaarde van digitale media, of een gebrek aan 

interesse aan de basis van dit proces? En wat betekenen de antwoorden op deze vragen voor de 

uitwerking van een e-inclusiebeleid op maat van dit profiel?  

 

Met betrekking tot de Digitally Self-Excluded die vanuit een bewuste keuze geen gebruik maken van 

digitale media, stellen zich heel wat bijkomende fundamentele en ethische vragen. In welke mate is het 

niet willen omgaan met digitale media nog mogelijk in de huidige maatschappij en de steeds 

verderzettende digitalisering van alle levensdomeinen? Hoe beïnvloedt het niet-gebruik de verdere 

participatie in de maatschappij? Leidt het niet-gebruik tot sociale uitsluiting en gaat hun digitale keuze 

gepaard met minder kansen op tewerkstelling of heeft het een negatieve invloed op hun sociale 

interacties met anderen? In welke mate zijn individuen met dit profiel zich bewust van potentieel 

negatieve implicaties? Gaat het hier om mensen die zich voor de digitaliseringsgolf ook reeds buiten de 

heersende maatschappelijke norm begaven? Of gaat het om mensen die, net door die 

digitaliseringsgolf, meer afstand nemen van de heersende norm in de maatschappij? Dit werpt 

vervolgens een aantal ethische beleidsvragen op. Moet er doelbewust worden ingezet op de digitale 

inclusie van deze groep? Valt het ethisch te verantwoorden om deze groep links te laten liggen, of 

omgekeerd om voor deze groep traditionele kanalen te blijven financieren en gebruiken?  

 

Aanbeveling: Zet een empirisch onderzoek op dat focust op de karakteristieken van mensen 

die behoren tot het profiel Unexpected Digital Drop-Outs. Focus in het onderzoek op de 

drempels die ervoor zorgen dat de opportuniteiten en voordelen van het omringende netwerk 

niet worden benut. Besteed hierbij de nodige aandacht aan de omzetting van de resultaten 

naar een e-inclusie-aanpak op maat van dit profiel.  

 

Aanbeveling: Zet een fundamenteel onderzoek op dat focust op de karakteristieken van 

mensen die behoren tot het profiel Digitally Self-Excluded. Leg hierbij de nadruk op de 

ethische beleidsvragen en de vraag of het überhaupt nog mogelijk is om geen gebruik te 

maken van digitale media in de huidige Westerse maatschappij.  

 

Er resten nog verschillende vragen met betrekking tot de rol van proxy-users, namelijk diegenen die 

digitale taken uitvoeren in opdracht van en voor anderen. Hoe onontbeerlijk zijn deze proxy-users? 

Leidt de aanwezig- en bereidwilligheid van proxy-users niet sneller en makkelijker tot processen van 

disempowerment omdat er geen nood is om zelf een autonoom gebruik van digitale media te 

ontwikkelen of het zelf een basisniveau aan digitale vaardigheden aan te meten? Maar ook, hoe 

ervaren proxy-users zelf de rol die zij moeten opnemen? Zijn proxy-users voldoende voorbereid om 

deze rol op te nemen? Doen zij dit vanuit een bewuste keuze, of ervaren zij het daarentegen als een 

last?  

 

Aanbeveling: Zet in op de realisatie van een empirisch onderzoek dat dieper ingaat op de 

ervaringen van proxy-users en op de ervaringen van diegenen die ondersteuning krijgen. Leg 

hierbij de nadruk op de voor- en nadelen van deze ondersteuning. Ga ook na in welke mate 

proxy-users zelf ondersteuning nodig hebben om hun rol als hulpbron op te nemen.  

 



	   382	  

Tot slot is er een doelgroep die tot vandaag steeds buiten de radar valt, maar waarvoor dringend nood 

is aan onderzoek en beleidsinterventies op het vlak van e-inclusie. De inventarisatie en analyse van e-

inclusie initiatieven in 2010, samen met de veldtekeningen Mediawijsheid in 2012 en 2014, geven 

telkens aan dat mensen met een beperking niet worden bereikt door de huidige e-inclusie- en 

mediawijsheidsinitiatieven. Onderzoek in Nederland wijst nochtans uit dat mensen met een beperking 

eveneens nood hebben aan ondersteuning. Zo lopen jongeren met een cognitieve beperking 

bijvoorbeeld een groter risico dan andere jongeren op negatieve ervaringen met betrekking tot privacy, 

bij in-game aankopen of online communicatie. Er wordt vermoed dat deze problematieken zich ook in 

Vlaanderen manifesteren. Tegelijkertijd wijst de analyse van de beleidsnota’s van Welzijn, Gezondheid, 

Gezin en Gelijke Kansen uit dat het beleid sinds 2004 steeds sterker de nadruk legt op 

digitaliseringsprocessen en een verzelfstandiging van het zorgbeleid. Er rijzen bijgevolg nog heel wat 

vragen rond e-inclusie en digitale innovatie in de zorgsector. Met welke drempels worden mensen met 

een beperking geconfronteerd en op welke manier kunnen daarvoor oplossingen worden uitgewerkt? 

Welke activiteiten en initiatieven ondernemen zorginstellingen rond de ontwikkeling van digitale 

vaardigheden en digitale zelfredzaamheid bij mensen met een beperking? Wat zijn hierbij hun 

doeleinden en pedagogische methoden? Maar ook, hoe staan zorgverleners tegenover het gebruik van 

digitale hulpmiddelen en innovatieve oplossingen in de zorgverlening? Op welke manier beïnvloedt dit 

de potentiële meerwaarde van digitale innovaties in de zorgsector? 

 

Aanbeveling: Zet in op de uitwerking van een breed onderzoek naar e-inclusie en digitale 

innovatie in de zorgsector. Leg hierbij de nadruk op de zorgbehoevenden zelf, en op de 

verschillende zorgdragers die ingebed zijn in het zorgnetwerk. Maak desbetreffend werk van 

de opmaak van een zo omvattend mogelijk inzicht in de huidige problematieken bij het gebruik 

van digitale media op het vlak van toegang, motivatie, digitale vaardigheden en 

ondersteuningsnetwerken. Ga ook na in welke mate digitale hulpmiddelen en innovatieve 

oplossingen in de zorgverlening kunnen bijdragen tot een hogere graad van zelfredzaamheid 

en participatie in de maatschappij.  



	   383	  

 

 

 

 

 

 

Iedereen is van de wereld  

en de wereld is van iedereen   

 
 
 
 

© The Scene 



	   384	  



	   385	  

5 Bibliografie	  
 

ACPO (Association of Chief Police Officers). (2010). Prevent. Annual Report 09/10. Retrieved from 

http://www.acpo.police.uk/documents/TAM/20110211%20Prevent%20ACPO%20Annual%20Report.

pdf 

Adan, A., Brock, K., Kabakcheiva, P., Kidanu, A., Melo, M., Turk, C. & Yusuf, H. (2002). Who is 

listening? The impact of participatory poverty research on policy. In: Brock, K. & McGee, R. (eds.) 

Knowing poverty. Critical reflections on participatory research and policy. London, Earthscan 

Publications Ltd. 

Adorno, T.W. & Horkheimer, M. (2002). Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments. 

Stanford, CA: Stanford University Press. 

American Foundation for Suicide Prevention. (2009). At-Risk for University and College faculty: 

Identifying and referring students in mental distress. Best practices Registry Section III: 

Adherence to Standards. Retrieved from: http://www2.sprc.org/sites/sprc.org/files/At-

RiskUniversity.pdf   

Anderson, B. & Tracey, K. (2001). Digital living: The impact (or otherwise) of the Internet on 

everyday life. In: American Behavioral Scientist, 45(3): 456-475.  

Aronson, J. & Neysmith, S. M. (2001). Manufacturing social exclusion in the home care market. 

In: Canadian Public Policy – Analyse de Politiques, 27(2): 151-165.  

Association, A. L. (1989). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. Chicago: 

American Library Association. 

At-risk (2008). Kognito Interactive. [Browser game]. Game website: http://www.kognito.com.  

Bakardjieva, M. & Smith, R. (2001). The Internet in everyday life: Computer networking from the 

standpoint of the domestic user. In: New Media & Society, 3(1): 67-83. 

Barzilai-Nahon, K. (2006). Gaps and bits: Conceptualizing measurements for digital divide(s). In: 

The Information Society, 22: 269-278. 

Battles, H.B., Wiener, L.S. (2002). Starbright World: Effects of an electronic network on the social 

environment of children with life-threatening illnesses. Children’s Health Care, 31(1), 47-68.  

Bech, M. & Kristensen, M.B., (2009). Differential response rates in postal and Web-based surveys 

among older respondents. In: Survey Research Methods, 3(1): 1-6. 

Bellamy Foster, J. & McChesney, R. W. (2011). The Internet's Unholy Marriage to Capitalism. In: 

MRZine, 62(10): March, http://monthlyreview.org/2011/03/01/the-Internets-unholy-marriage-to-

capitalism. 

Bennett, W.L. (2008). Civic life online: Learning how digital media can engage youth. Cambridge, 

MA: The MIT Press. 

Bianchi, A., Barrios, S., Cabrera, M., Cachia, R., Compano, R., Malanowski, N., Punie, Y., Turlea, 

G., Zinnbauer, D. & Centeno, C. (2006). Revisiting eInclusion: From vision to action. Sevilla, 



	   386	  

Spain: European Commission, Joint Research Center (JRC), Institute for Prospective 

Technological Studies (IPTS). 

Bijker, W.E., Thomas P.H., & Pinch, T.J. (1987). The Social Construction of Technological Systems 

New Directions in the Sociology and History of Technology. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Blackburn, J. & Holland, J. (Eds.) (1998). Who changes? Institutionalizing participation in 

development, London: Intermediate Technologies Publications. 

Blackstock, K.L., Kelly, G.J. & Horsey, B.L. (2007). Developing and applying a framework to 

evaluate participatory research for sustainability. In: Ecological Economics, 60: 726-742. 

Bleumers, L., All, A., Mariën, I., Schurmans, D., Van Looy, J., Jacobs, A., Willeart, K. & De Grove, 

F. (2012). Final Report for the State of Play of Digital Games for Empowerment and Inclusion 

Opportunities and Challenges. In: Stewart, J. (ed.). Technical Note commissioned by IPTS-JRC 

(European Commission) and prepared by iMinds-Digital Society as part of the Digital Games for 

Empowerment and Inclusion (DGEI) Project. Luxembourg: Publications Office of the European 

Union. 

Boekhorst, A. K. (2003). Information literacy in the Netherlands: On becoming information 

literate in the Netherlands. In: Basisli, C. (Ed.). Information literacy in Europe: A first insight into 

the state of the art of information literacy in the European Union, Rome: Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, 187-205. 

Boeltzig, H. & Pilling, D. (2007). Bridging the digital divide for hard-to-reach groups. e-

Government Series, IBM Center for The Business of Government. 

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In: Richardson, J.G. (Ed.). Handbook of theory and 

research for the sociology of education. Westport: Greenwood Press, 241-258. 

Bourdieu, P. 1990. Structures, habitus, practices. In Bourdieu, P. (ed.) The Logic of Practice. 

Stanford, CA: Stanford University Press. 

Bouwman, H. & Van der Duin, P. (2007). Futures research, communication and the use of 

information and communication technology in households in 2010: a reassessment. In: New Media 

& Society, 9(3): 379-399. 

Bradbrook, G. & Fisher, J. (2004). Digital Equality: Reviewing digital inclusion activity and 

mapping the way forwards. Available at: 

http://www.citizensonline.org.uk/site/media/documents/939_DigitalEquality1.pdf 

Brandtweiner, R., Donat, E. & Kerschbaum, J. (2010). How to become a sophisticated user: a two-

dimensional approach to e-literacy. In: New Media & Society, 12(5): 813-833. 

Brandtzaeg, P.B. (2010). Towards a unified Media-User Typology (MUT): A meta-analysis and 

review of the research literature on media-user typologies. Computers in Human Behavior, 26: 

940-956. 

Brandtzaeg, P.B., Heim, J. & Karahasanovic, A. (2010). Understanding the new digital divide: A 

typology of Internet users in Europe. In: International Journal of Human-Computer Studies, 

69(2011): 123-138. 

Brants, K. & Frissen, V. (2003). Inclusion and exclusion in the information society. Final 

deliverable, The European Media and Technology in Everyday Life Network, 2000-2003. 



	   387	  

Brotcorne, P. & Valenduc, G. (2008). Ontwikkeling van digitale vaardigheden en verkleining van 

ongelijkheden. Een verkenning van de digitale kloof van de tweede graad. Brussel: POD 

Maatschappelijke Integratie, cel 'digitale kloof', Fondation Travail-University (FTU). 

Brotcorne, P., Mertens, L. & Valenduc, G. (2009). Offline jongeren en de digitale kloof. Over het 

risico op ongelijkheden bij 'digital natives'. Brussel: POD Maatschappelijke Integratie, Fondation 

Travail-Université (FTU), Centre de Recherche Travail & Technology. 

Brotcorne, P., Damhuis, L., Lauren, V., Valenduc, G. & Vendramin, P. (2010). La fracture 

numérique au second degré. Namen: Fondation Travail-Université ASBL. 

Brock, K. (2002). Introduction. In: Brock, K. & McGee, R. (eds.) Knowing poverty. Critical 

reflections on participatory research and policy. London, Earthscan Publications Ltd. 

Bunz, U. (2009). A generational comparison of gender, computer anxiety, and computer-email-web 

fluency. In: Studies in Media and Information Literacy Education, 9(2): 54-69. 

Bush, J.P. & Simonian, S.J. (2002). New directions in research on starbright 

interventions. Children’s Health Care, 31(1), 87-91. 

Cahill, C. (2007). Participatory data analysis. In: Kindon, S., Pain, R. & Kesby, M. (eds.) 

Participatory Action research approaches and methods: Connecting people, participation and place. 

London, New York: Routledge Studies in Human Geography. 

Cameron, J. (2007). Linking Participatory Research to action: Institutional challenges. In: Kindon, 

S., Pain, R. & Kesby, M. (eds.) Participatory Action research approaches and methods: Connecting 

people, participation and place. London, New York: Routledge Studies in Human Geography. 

Cammaerts, B., Van Audenhove, L., Nulens, G. & Pauwels, C. (eds.)(2003). Beyond the Digital 

Divide. Reducing Exclusion, Fostering Inclusion. Brussel: VUBPress. 

Capgemini Consulting. (2012). Evaluating the work of the UK Digital Champion and Race Online 

2012. An independent review by Capgemini Consulting. http://ukdigitalchampionmodel.com/wp-

content/uploads/2012/04/Evaluation-of-UK-Digital-Champion-and-Race-Online-2012-vFINAL.pdf. 

Cashin, C.S. & Witt, S.D. (2010). Resources for hospitalised children: an evaluation of the 

Starbright World program by child life specialists. Early Child Development and Care, 180(3), 

317-326. 

Chambers, R. (2002). Power, knowledge and policy influence: Reflections on an experience. In: 

Brock, K. & McGee, R. (eds.) Knowing poverty. Critical reflections on participatory research and 

policy. London, Earthscan Publications Ltd. 

Chaplin, H. (2010). Novel Public/Private partnership brings ‘Gamestar Mechanic’ video game to 

classrooms. Retrieved from http://spotlight.macfound.org/featured-stories/entry/novel-public-

private-partnership-brings-gamestar-mechanic-video-game-to-cla/  

Choices and Voices. (2009). PlayGen. [Browser game]. Game website: http://playgen.com 

Communities and Local Government. (2008a). Community perspectives on digital inclusion. 

Qualitative research to support the development of the digital inclusion strategy, Research Report. 

London, UK: Office for Public Management Ltd, Department for Communities and Local 

Government. 



	   388	  

Communities and Local Government. (2008b). Understanding digital exclusion, Research Report. 

London, UK: FreshMinds, Department for Communities and Local Government. 

Communities and Local Government. (2008c). An analysis of international digital inclusion 

strategies: Why develop a digital inclusion strategy and what should be the focus? Research report 

for Tech4i2. London, UK: Office for Public Management Ltd, Department for Communities and 

Local Government. 

Courtois, C. (2012). Ontwikkeling en validatie meetinstrument. Onderzoeksrapport voor het 

MIDIS-project in opdracht van Digipolis en Stad Gent.  

Crang, M., Crosbie, T. & Graham, S. (2006). Variable geometries of connection: Urban digital 

divides and the uses of information technology. In: Urban Studies, 43(13): 2551-2570. 

Crang, M., Crosbie, T., & Graham, S. (2007). Technology, time-space, and the remediation of 

neighbourhood life. In: Environment and Planning A, 39: 2405–2422. 

Crowther, J. (2000). Participation in adult and community education : a discourse of diminishing 

returns. In: International Journal of Lifelong Education, 19(6): 479-492. 

Cuervo, M. R. & Menendez, A. J. (2005). A multivariate framework for the analysis of the digital 

divide: Evidence for the European Union-15. In: ScienceDirect, 43: 756-766. 

Cullen, J., Cullen, C., & Barbovscha, M. (2010). Methodology and survey on the relation between 

the socio-economic conditions of European youngsters and their access, use and aspirations 

regarding ICT, Unpublished research report. Sevilla, Spain: European Commission, Joint 

Research Center (JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). 

Curran, J. (2012). Reinterpreting the Internet. In: Curran, J., Fenton, N. & Freedman, D. (Eds.). 

Misunderstanding the Internet. New York, Oxon: Routledge, 3-33. 

Daly, A., McNamara, J., Harding, A., & Yap, M. (2008). Indicators of risk of social exclusion for 

children in Australian households: An analysis by state and age group. In: Australasian Journal of 

Regional Studies, 14(2): 133-154. 

Damodaran, L. & Olphert, W. (2006). Informing digital futures: Strategies for citizen engagement. 

Dordrecht: Springer. 

Dartford Borough Council. (2011). Homelessness Strategy 2011-2014. To proactively prevent 

homelessness through strong partnership working and provide an inclusive and accessible service 

to all. Dartford, Kent: UK Dartford Borough Council, Civic Centre, Home Gardens. 

Davies, L. (2011). Choices and Voices: An evalutation of the interactive resource for schools for 

preventing violent extremism. 

DCSF (Department for Children, Schools and Families). (2008). Learning together to be safe: A 

toolkit to help schools contribute to the prevention of violent extremism. Retrieved from: 

De Boyser, K. & Vranken, J. (2008). Naar een doelmatigere armoedebestrijding: Een verkenning 

van de paden naar een meer planmatig en evidence-based armoedebestrijdingsbeleid in 

Vlaanderen. Onderzoeksrapport in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en 

Gezin, Vlaamse Overheid. 



	   389	  

Dekkers, G.J.M. (2003). Poverty, dualisation and the digital divide. In: Cammaerts, B., Van 

Audenhove, L., Nulens, G. & Pauwels, C. (Eds.). Beyond the digital divide: reducing exclusion, 

fostering inclusion. Brussels: Brussels University Press. 

Dekkers, G.J.M. & Kegels, C. (2003). Informatie- en communicatietechnologieën in België: Analyse 

van de economische en sociale impact. Mechelen: Kluwer Uitgevers. 

De Marez, L., Courtois, C., Evens, T., Lievens, B., Theuwissen, I. & Vaesen, N. (2009). Digimeter 

rapport 1: Mediatechnologie en ICT-gebruik in Vlaanderen. Wave 1. IBBT - iLab.o. 

De Marez, L. & Schuurman, D. (2010). Digimeter: Mediatechnologie & ICT-gebruik in Vlaanderen. 

Wave 3. http://www.digimeter.be/files/digimeter_wave_3_samenvatting.pdf. 

De Moor, S., Schuurman, D. & De Marez, L. (2012). Digimeter: Mediatechnologie & ICT-gebruik in 

Vlaanderen. Wave 5. http://www.digimeter.be/files/samenvatting-report5.pdf. 

de Zuniga, H.G., Jung, N. & Valenzuela, S. (2012). Social Media Use for News and Individuals’ 

Social Capital, Civic Engagement and Political Participation. In: Journal of Computer-Mediated 

Communication, 17(3): 319-336.  

DiMaggio, P. & Hargittai, E. (2001). From the 'digital divide' to 'digital inequality': Studying 

internet use as penetration increases. Princeton: Center for Arts and Cultural Policy Studies. 

Diaz, A., Rissola, G., Rogai, A., Rastrelli, M., Graziano, I., Agullo, A., Pareja, V., Aguilera, P., 

Ghaye, T., Pelka, B., Kaletka, C., Szczesniak, M. & Panov, A. (2012). Escouts Final Publication. 

Intergenerational learning circle for community service. eScouts Partnership. 

Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J. & Van Haarlem, A. (eds.). (2012). Armoede en Sociale 

Uitsluiting. Jaarboek 2012. Leuven/Den Haag: Acco. 

DiMaggio, P. & Hargittai, E., (2001). From digital divide to digital inequality: Studying internet 

use as penetration increases. Working paper #15, Center for Arts and Cultural Policy Studies, 

Princeton University.  

DiMaggio, P., Hargittai, E., Celeste, C. & Shafer, S. (2004). Digital Inequality: From Unequal 

Access to Differentiated Use. In: Neckerman, K. (ed.) Social Inequality, 355-400. 

Dodson, L. & Schmalzbauer, L. (2005). Poor mothers and habits of hiding: Participatory methods 

in poverty research. In: Journal of Marriage and Family, 67(november): 949-959. 

Donat, E., Brandtweiner, R. & Kerschbaum, J. (2009). Attitudes and the digital divide: Attitude 

measurement as instrument to predict internet usage. In: Informing Science: The International 

Journal of an Emerging Transdiscipline, 12. 

Doyle, K. O. (2008). Introduction: Thinking differently about the new media. In: American 

Behavioral Scientist, 52(1): 3-7. 

Dutton, W.H., Helsper, E.J. & Gerber, M.M. (2009). The internet in Britain, 2009. Oxford, UK: 

Oxford Internet Institute (OII), University of Oxford. 

eEurope Advisory Group (coordinated by Kaplan, D.). (2005). e-Inclusion: New challenges and 

policy recommendations.  

Elliot, E., Watson, A.J., & Harries, U. (2002). Harnessing expertise: Involving peer interviewers in 
qualitative research with hard-to-reach populations. Health Expectations, 5: 172-178. 



	   390	  

Emmel, N., Hughes, K., & Greenhalgh, J. (2006). Developing methodological strategies to recruit 

and research socially excluded groups. Project report, ESRC Research Methods Programme.  

Emmel, N., Hughes, K., & Greenhalgh, J. & Sales, A. (2007). Accessing socially excluded people: 

Trust and the gatekeeper in the researcher-participant relationship. In: Sociological Research 

Online, 12(2). 

Equal. (z.j.). Practical examples: adaptablility. Building websites with a social dimension. 

http://ec.europa.eu/employment_social/equal/practical-examples/adapt-07-nl-myport_en.cfm. 

eScouts (2013). eScouts – Methodology. eScouts Project. http://escouts.eu/escouts-implementation-

and-results/. 

Eshet-Alkali, Y. & Amichai-Hamburger, Y. (2004). Experiments in digital literacy. In: 

Cyberpsychology & Behavior, 7(4): 421-429. 

European Commission. (2000). eEurope: An information society for all. Communication on a 

Commission Initiative for the Special European Council of Lisbon. 23 and 24 March 2000 

[published 8 Dec. 1999]. 

European Commission. (2007). European i2010 e-inclusion initiative “To be part of the 

Information Society”, COM(2007)694, 8 November.  

European Commission & The Council of the European Union (2004). Joint report by the 

Commission and the Council on social inclusion. http://ec.europa.eu/employment_social/soc-

prot/soc-incl/final_joint_inclusion_report_2003_en.pdf. 

Eysenbach, G., Powell, J., Englesakis, M., Rizo, C. & Stern, A. (2004). Health related virtual 

communities and electronic support groups: Systematic review of the effects of online peer to peer 

interactions. British Medical Journal, 328(7449): 1166. 

Faulkner, W. & Lie, M. (2007). Gender in the information society: Strategies of inclusion. In: 

Gender Technology and Development, 11: 157-177. 

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. (2013). Barometer 

van de informatiemaatschappij 2013. http://economie.fgov.be/nl/binaries/0275-13-01-

barometer_2013_tcm325-226083.pdf. 

Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, K.M.O, Middenstand en Energie. (2012). Barometer 

van de informatiemaatschappij 2012. 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/Barometer_informatiemaatschappij_2012_tcm325-205395.pdf. 

Feenberg, A. (2009). Critical Theory of Communication Technology: Introduction to the Special 

Section. In: The Information Society, 25(2): 77–83.  

Fisher, E. (2010). Media and New Capitalism in the Digital Age: The Spirit of Networks. New 

York: Palgrave Macmillan. 

Frissen, V. (2000). Cultuur als confrontatie. De mythe van de digitale kloof. 

Frissen, V. (2004). De domesticatie van de digitale wereld. Paper presented at the 'ICT en sociale 

verandering'. Rotterdam: Erasmus Universiteit. 

Freedman, D. (2012). Web 2.0 and the death of the blockbuster economy. In: Curran, J., Fenton, N. 

& Freedman, D. (Eds.). Misunderstanding the Internet. New York, Oxon: Routledge, 69-94. 



	   391	  

Fuchs, C. (2008). Internet and Society: Social Theory in the Information Age. New York, London: 

Routledge. 

Fuchs, C. (2011a). Foundations of Critical Media and Information Studies. New York, London: 

Routledge. 

Fuchs, C. (2011b). The Contemporary World Wide Web: Social Medium or New Space of 

Accumulation? In: Winseck D.R. & Yong Jin, D. (Eds.). The Political Economies of Media: The 

Transformations of the Global Media Industries. New York, London: Bloomsbury Academic, 201-

220.  

Fuchs, C. (2012). The Political Economy of Privacy on Facebook. In: Television and New Media, 

13(2): 139–59. 

Games, I.A. (2009). 21st Century Language and Literacy in Gamestar Mechanic: Middle school 

students’ appropriation through play of the discourse of computer game designers. Unpublished 

dissertation, University of Wisconsin-Madison. 

Gamestar Mechanic (2010). Gamelab. [Browser game]. Game website: 

http://www.gamestarmechanic.com 

Gareis, K. (2006). Benchmarking Lifelong learning and eLearning in regions: Measuring what 

really counts. Bonn: Empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung. 

Garnham, N. (1997). Amartya Sen’s ‘Capabilities’ Approach to the Evaluation of Welfare: Its 

Application to Communications. In: The Public, 4(4): 25–34. 

Gee, J.P. (2010). New digital media and learning as an emerging area and “Worked Examples” as 

one way forward. The John. D. And Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media 

and Learning. Cambride, London: The MIT Press. 

Geurts, L.A & Joldersma, C. (2001). Methodology for participatory policy analysis. In: European 

Journal of Operational Research, 128: 300-310. 

Giddens, A. & Held, D. (1982). Classes, power, and conflict – Classica land contemporary debates. 

Berkeley: University of California Press. 

Gilbert, M., Masucci, M., Homko, C. & Bove, A.A. (2008). Theorizing the digital divide: 

Information and communication technology use frameworks among poor women using a 

telemedicine system. In: Geoforum, 39: 912-925. 

Gilbert, M. (2010). Theorizing digital and urban inequalities. In: Information, Communication and 

Society, 13(7): 1000-1018. 

Gochenour, P.H. (2006). Distributed communities and nodal subjects. In: New Media and Society, 

8(1): 33-51.  

Goldfarb, A. & Prince, J. (2007). Internet adoption and usage patterns are different: Implications 

for the digital divide. In: Information Economics and Policy, 20: 2-15. 

Gordon, D., Levitas, R., Pantazis, C., Patsios, D., Payne, S., Townsend, P., Adelman, L., Ashworth, 

K., Middleton, S., Bradshaw, J. & Williams, J. (2000). Poverty and social exclusion in Britain. 

York: Joseph Rowntree Foundation. 

Gorski, P.C. (2008). Insisting on digital equity: Reframing the dominant discourse on 

multicultural education and technology. In: Urban Education, 44(3): 348-364. 



	   392	  

Graffiti Jeugddienst vzw, Jeugdwerknet vzw, & MICT-IBBT/UGent. (2012). Apestaartjaren 4 

(Rep.). http://www.apestaartjaren.be/sites/default/files/onderzoeksrapport_apestaartjaren_4.pdf. 

Graham, S. (2002). Bridging urban digital divides? Urban polarisation and Information and 

Communications Technologies (ICTs). In: Urban studies, 39(1): 33-56. 

Graham, P. & Goodrum, A. A. (2007). New media literacies: At the intersection of technical, 

cultural and discursive knowledges. In: Mansell, R., Avgerou, D.Q. & Silverstone, R. (Eds.). The 

Oxford handbook of information and communication technologies. New York: Oxford University 

Press. 

Habermas, J. (1987). Theory of Communicative Action Volume Two: Liveworld and System: A 

Critique of Functionalist Reason. Translated by Thomas A. McCarthy. Boston, MA: Beacon Press. 

Haché, A. & Centeno, C. (2011). Under the radar: The contribution of civil society and third sector 

organisations to eInclusion. Sevilla, Spain: European Commission, Joint Research Center (JRC), 

Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). 

Haché, A. & Cullen, J. (2010). ICT and Youth at Risk: How ICT-driven initiatives can contribute 

to their socio-economic inclusion and how to measure it. Sevilla, Spain: European Commission, 

Joint Research Center (JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). 

Haddon, L. (2000). Social Exclusion and Information and Communication Technologies: Lessons 

from Studies of Single Parents and the Young Elderly. In: New Media and Society, 2(4): 387-406. 

Haddon, L. (2004). Information and communication technologies in everyday life: A concise 

introduction and research guide. Oxford: Berg. 

Hanafizadeh, M. R., Saghaei, A. & Hanafizadeh, P. (2009). An index for cross-country analysis of 

ICT infrastructure and access. In: Telecommunications Policy, 33: 385-405. 

Hargittai, E. (2002). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. In: First 

Monday, 7(4). 

Hargittai, E. (2003). The digital divide and what to do about it. In: Jones, D.C. (ed.). New Economy 

Handbook. San Diego, CA: Academic Press. 

Hargittai, E. (2004). Internet access and use in context. In: New Media & Society, 6(1): 137-143. 

Hargittai, E. (2007). A framework for studying differences in people's digital media use. In: 

Kutscher, N. & Otto, H.-U. (eds.). Cyberworld Unlimited, 121-137. 

Hargittai, E. (2008). Second-level digital divide: Differences in people's online skills. In: First 

Monday, 7(4). 

Hargittai, E. (2009). An update on survey measures of web-oriented digital literacy. In: Social 

Science Computer Review, 27(1): 130-137. 

Hargittai, E. (2010). Digital Na(t)ives? Variation in Internet skills and uses among members of the 

"Net Generation". In: Sociological Inquiry, 80(1): 92-113. 

Hargittai, E. & Hinnant, A. (2008). Digital inequality: Differences in young adults' use of the 

internet. In: Communication Research, 35: 602-621. 

Hargittai, E. & Shafer, S. (2006). Differences in actual and perceived online skills: The role of 

gender. In: Social Science Quarterly, 87(2): 432-448. 



	   393	  

Hargittai, E., & Walejko, G. (2008). The participation divide: content creation and sharing in the 

digital age. In: Information, Community and Society, 11(2): 239-256. 

Harvey, D. (2003). The New Imperialism. Oxford, New York: Oxford University Press. 

Hazzard, A., Celano, M., Collins, M. & Markov, Y. (2002). Effects of Starbright World on 

knowledge, social support, and coping in hospitalized children with sickle cell disease and asthma. 

Children’s Health Case, 31(1), 69-86. 

Heeley, M. & Damodaran, L. (2009). Digital inclusion: A review of international policy and 

practice. Loughborough University.  

Heeter, C. (2009). Review of ‘At-Risk’: A simulation training program for college staff. Retrieved 

from: http://etcjournal.com/2009/07/07/review-of-at-risk-simulation-training-program-to-help-

college-faculty-identify-and-refer-students-at-risk-for-mental-distress/  

Helsper, E.J. (2008). Digital inclusion: An analysis of social disadvantage and the Information 

Society. London, UK: Department for Communities and Local Government. 

Helsper, E.J. (2011). The emergence of a digital underclass: digital policies in the UK and evidence 

for inclusion. London: Media policy brief 3, Department of Media and Communications, London 

School of Economics and Political Science.  

Helsper, E.J. (2012). A corresponding fields model for the links between social and digital 

exclusion. In: Communication Theory, 22(4): 403-426.  

Helsper, E.J., & Reisdorf, B.C. (2013). A quantitative examination of explanations for reasons for 

Internet nonuse. In: Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 16(2): 94-99. 

Helsper, E.J. & Enyon, R. (2010). Digital natives: where is the evidence? In: Britisch Educational 

Research Journal, 36(3): 503-520. 

Heyman, R., De Wolf, R., & Pierson, J. (2014). Evaluating social media privacy settings for 

personal and advertising purposes. In: Info, 16(4): 18–32. 

Heyman, R., & Pierson, J. (2014). Blending mass self-communication with advertising in Facebook 

and LinkedIn: Challenges for social media and user empowerment. In: International Journal of 

Media and Cultural Politics, 9(3): 229-246. 

Hindman, M. (2009). The Myth of Digital Democracy. Princeton, Oxford: Princeton Press. 

Holden, G., Bearison, D., Rode, D., Fishman-Kapiloff, M., & Rosenberg, G. (1999). Evaluating the 

effects of a virtual environment (starbright world) with hospitalized children. Research on Social 

Work Practice, 9(3), 365-382. 

Housing e-academy (n.d.) Engaging tenants through technology. An e-book from the Housing e-

Academy. Retrieved from 

http://www.housingea.co.uk/files/housing/14.Tenant%20Engagement%20eBook.pdf   

Hüsing, T. (2006). The Digital Divide Index: Exploiting cross national survey data to quantify 

levels of e-exclusion. Presentation at eInclusion Workshop European Commission ‘Towards a 

European Approach for Monitoring eInclusion’, Brussels, 21 June 2006. 

Hüsing, T. & Selhofer, H. (2004). DIDIX: A digital divide index for measuring digital inequality in 

IT diffusion. In: IT&Society, 1(7): 21-38. 



	   394	  

Ibanez, F. (2010). Replay Project: a Gaming Platform for Social Integration. ePractice Replay 

Project. http://www.epractice.eu/en/cases/replay. 

InLiving (2008). Grassroots Learning. [Browser game]. Game website: 

http://www.grassroots.uk.com/web/guest/home. http://www.inliving.co.uk/ 

Innovation Exchange (n.d.) Next practice programme. Growing innovation from the third sector. 

Retrieved from: 

http://www.innovationunit.org/sites/default/files/NP%20Booklet_Final%20PDF%20for%20web%20

use.pdf  

Institute of Museum and Library Services (IMLS), University of Washington Technology & Social 

Change Group (TASCHA), International City/County Management Association (ICMA). (2011). 

Proposed Framework for Digitally Inclusive Communities: Final Report. Washington, DC: 

Institute of Museum and Library Services. 

Isaac, M., Elias, B., Katz, L.Y., Belik, S.-L., Deane, F.P., Enns, M.W. & Sareen, J. (2009). 

Gatekeeper Training as a Preventative Intervention for Suicide : A systematic Review. Canadien 

Journal of Psychiatry – Revue Canadienne de Psychiatrie, 54(4), 260-268. 

Jackson, S. (2010) Want to teach STEM skills and game design? Sign up to Play Gamestar 

Mechanic. Retrieved from http://spotlight.macfound.org/blog/entry/want-to-teach-stem-skills-and-

game-design-sign-up-to-play-gamestar-mechanic/ 

James, J. (2008a). The digital divide across all citizens of the world: A new concept. In: Soc Indic 

Res, 89: 275-282. 

James, J. (2008b). Digital preparedness versus the digital divide: A confusion of means and ends. 

In: Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(5): 785-791. 

James, J. (2008c). Digital Divide complacency: Misconceptions and dangers. In: The Information 

Society, 24: 54-61. 

James, J. (2008d). Re-estimating the difficulty of closing the digital divide. In: Journal of the 

American Society for Information Science and Technology, 59(12): 2024-2032. 

Jenkins, H. (2009). Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 

21st century. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 

Jehoel-Gijsbers, G. & Vrooman, C. (2007). Explaining social exclusion. A theoretical model tested 

in the Netherlands. The Hague: The Netherlands Institute for Social Research (SCP). 

Jin, J. & Cheong, A. W. (2008). Measuring digital divide: The exploration in Macao. In: 

Observatorio (OBS*) Journal, 6: 259-272. 

Kahne, J., Lee, N.Y. & Feezell, T.J. (2011). Digital media literacy education and online civic and 

political participation. In: International Journal of Communication, 6(2012): 1-24. 

Kallio, K.P., Häkli, J. & Bäcklund, P. (2015). Lived citizenship as the locus of political agency in 

participatory policy. In: Citizenship Studies, 19(1): 101-119. 

Katz, J. E. & Rice, R. E. (2002). Social consequences of internet use. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Kesby, M., Kindon, S. & Pain, R. (2007). Participation as a form of power: Retheorising 

empowerment and spatialising Participatory Action Research. In: Kindon, S., Pain, R. & Kesby, M. 



	   395	  

(eds.) Participatory Action research approaches and methods: Connecting people, participation 

and place. London, New York: Routledge Studies in Human Geography. 

Kindon, S., Pain, R. & Kesby, M. (2007). Participatory Action Research: Origins, approaches and 

methods. In: Kindon, S., Pain, R. & Kesby, M. (eds.) Participatory Action research approaches and 

methods: Connecting people, participation and place. London, New York: Routledge Studies in 

Human Geography. 

Kirklees Business News. (2009). Mobile homes! Retrieved from: 

http://issuu.com/huddersfield/docs/kirklees_ferbuary2009#download  

Kluzer, S. & Rissola, G. (2009). E-inclusion policies and initiatives in support of employability of 

migrants and ethnic minorities in Europe. In: Information Technologies and International 

Development, 5(2): 67-76. 

Kognito Interactive. (2009a). At-risk for university faculties: Identify and Refer Students in 

Mental Distress. Retrieved from: 

http://resources.kognito.com/uf/kognito_overview_faculty_version.pdf  

Kognito Interactive. (2009b). The impact of counseling on student retention and academic 

performance. A White paper. Retrieved from: 

http://resources.kognito.com/downloads/counseling_retention.pdf   

Kognito Interactive. (2009c). The case for Gatekeeper training. A White paper. Retrieved from: 

http://resources.kognito.com/downloads/case_gatekeeper_training.pdf     

Kognito Interactive. (2011a). At-risk for university and college faculty: Follow up study of online 

gatekeeper training simulation at 68 universities. Retrieved from: 

http://resources.kognito.com/uf/atrisk_universityfaculty_followupstudy.pdf  

Kognito Interactive. (2011b). At-Risk for High School educators: Results from a National study at 

40 states in the US. Retrieved from: 

http://resources.kognito.com/ht/kognito_study_highschool_version.pdf   

Koning Boudewijnstichting (KBS) (2013). Kinderarmoede: Kleine kinderen, grote kansen. 

http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/2012-KBS-

FRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/06-Zoom-FRB-

KinderArmoede.pdf. 

Lager, D., Van Hoven, B., & Huigen, P. (2013). Dealing with change in old age: Negotiating 

working-class belonging in a neighbourhood in the process of urban renewal in the Netherlands. 

In: Geoforum, 50: 54-61. 

Lankshear, C. & Knobel, M. (2008). Digital literacies. Concepts, policies and practices. New York: 

Peter Lang Publishing. 

Larsson, L. (2002). Digital literacy checklist. Health Services. 

Lee, L. (2008). The impact of young people's internet use on class boundaries and life trajectories. 

In: Sociology, 421: 137-153. 

Lemal, M., Wellens, S. & Goubin, E. (2012). Is Digitaal het nieuwe normaal? Een onderzoek bij 

kansengroepen naar hun gebruik van internet en sociale media voor arbeidsbemiddeling. In 

opdracht van VDAB, Levanto, Job & Co vzw, Jobcentrum vzw en Stebo vzw. Mechelen: Memori. 



	   396	  

Lenhart, A., Kahne, J., Middaugh, E., Rankin Macgill, A., Evans, C. & Vitak, J. (2008). Teens, 

video games, and civics. Pew Internet & American Life Project, Washington DC. 

http://www.pewinternet.org/Reports/2008/Teens-Video-Games-and-Civics/01-Summary-of-

Findings.aspx. 

Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. & Patsios, D. (2007). The multi-

dimensional analysis of social exclusion. Report for the Department for Communities and Local 

Government (DCLG), UK.  

Lewin, D., Adshead, S., Glennon, B., Williamson, B., Moore, T., Damodaran, L. & Hansell, P. 

(2010). Assisted living technologies for older and disabled people in 2030. London: Plum 

Consulting.  

Liamputtong, P. (2007). Researching the vulnerable. London, Thousand Oakes, New Delhi: Sage 

Publications Ltd. 

Livingstone, S. & Helsper, E.J. (2007). Gradations in digital inclusion: children, young people and 

the digital divide. In: New Media & Society, 9(4): 671-696. 

Lord, J., & Hutchison, P. (1993). The process of empowerment: Implications for theory and 

practice. Canadian Journal of Community Mental Health, 12(1), 5-22.  

Maccoby, E.F. (2007). Historical overview of socialization research and theory. In: Crussec, J.D. & 

Hastings, P.D. (eds.). Handbook of socialization theory and research. New York: Guilford Press. 

Makinen, M. (2006). Digital empowerment as a process for enhancing citizens’ participation. E-

learning, 3(3), 381-395.  

Malecki, E. (2003). Digital developments in rural areas: potentials and pitfalls. In: Journal of 

Rural Studies, 19: 201-214. 

Mansell, R. (2002). From digital divides to digital entitlements in knowledge societies. In: Current 

sociology, 50(3): 407-426. 

Manueli, K., Latu, S. & Koh, D. (2007). ICT adoption models. Paper presented at the 20th Annual 

Conference of the National Advisory Committee on Computing Qualifications (NACCQ 2007). 

Mansell, R. (2002). From Digital Divides to Digital Entitlements in Knowledge Societies. In: 

Current Sociology, 50(3): 407–26.  

Manzo, L.C. & Brightbill, N. (2007). Toward a participatory ethics. In: Kindon, S., Pain, R. & 

Kesby, M. (eds.) Participatory Action research approaches and methods: Connecting people, 

participation and place. London, New York: Routledge Studies in Human Geography. 

Mariën, I. (2007). Gebruikersgeoriënteerd ontwikkelen van ICT: inclusie of exclusie van mensen in 

armoede in Vlaanderen. Brussel: Onuitgegeven masterproef. 

Mariën, I. (2012). Evaluatie van het Recup PC project van Stad Gent: Do’s en Don’ts voor de 

toekomst. Research report commissioned by Digipolis Gent. 

Mariën, I. (2015). Alle Gezinnen Online: Evaluatie van het vervolg op het Recup PC project van 

Stad Gent: Do’s en Don’ts bij schaalvergroting. Onderzoeksrapport voor Digipolis Gent.  

Mariën, I. & Courtois, C. (2012). Kwantitatief onderzoek en kwetsbare groepen: Naar het 

representatief insluiten van verborgen of moeilijk bereikbare groepen. Etmaal van de 

Communicatiewetenschap 2012, 9 & 10 februari, KULeuven. 



	   397	  

Mariën, I., & Prodnik, J.A. (2014). Digital inclusion and user (dis)empowerment: a critical 

perspective. In:Info, 16(6): 35–47. 

Mariën, I. & Van Audenhove, L. (2008). e-Learning en e-inclusie initiatieven: Een kwalitatieve 

analyse van een aantal laagdrempelige e-learning en ICT-cursussen bij VDAB, IBBT Acknowledge 

project, Vereisten laagdrempelige User Experience. 

Mariën, I. & Van Audenhove, L. (2010). e-Learning and undereducated learners: barriers and 

opportunities. Paper presented at the Digitas Conference 'Digital Natives, Digital Immigrants, 

Digital Asylum-seekers: The clash of cultures, 21-23 June, Sibiu, Roemenië. 

Marien, I. & Van Audenhove, L. (2010). Embedding e-inclusion initiatives in people’s daily reality: 

The role of social networks in tackling the digital divide, Digitas Conference ‘Digital Natives, 

Digital Immigrants, Digital Asylum-seekers: The Clash of Cultures’, 21-23 June, Sibiu, Rumania. 

Mariën, I. & Van Audenhove, L. (2011). Mediageletterdheid en digitale vaardigheden: naar een 

multidimensioneel model van digitale exclusie. In: Moreas, M.A. & Pickery, J. (eds.). 

Mediageletterdheid in een digitale wereld. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering. 

Mariën, I. & Van Audenhove, L. (2012a). Meetbaarheid van digitale inclusie in steden. 

Onderzoeksrapport in opdracht van Digipolis en Stad Gent. 

Mariën, I. & Van Audenhove, L. (2012b). Digitale inclusie & beleid in Gent. Onderzoeksrapport in 

opdracht van Digipolis en Stad Gent.  

Mariën, I., & Van Audenhove, L. 2012c. Digitale inclusie: Het middenveld als structurele partners. 

In: Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J. & Van Haarlem, A. (eds.). Armoede en sociale 

uitsluiting. Jaarboek 2012: Lokale vormen van armoedebestrijding: een sociaal innovatieve 

benadering, 317-332. Antwerpen: OASeS. 

Mariën, I. & Vleugels, C. (2011). Van digitale kloof naar digitale inclusie: naar een duurzame 

ondersteuning van e-inclusie initiatieven in Vlaanderen. In: Tijdschrift voor 

Communicatiewetenschap, 39(4): 104-119. 

Mariën, I., Van Audenhove, L., Vleugels, C., Bannier, S. & Pierson, J. (2010). De digitale kloof van 

de tweede graad in Vlaanderen. Onderzoeksrapport in opdracht van Instituut voor Samenleving 

en Technologie, (SMIT). Brussel: Instituut voor Samenleving en Technologie, Vlaams Parlement. 

Mariën, I., Baelden, D., Bens, J., Schurmans, D., Van Audenhove, L., Smukste, K., Pierson, J., 

Lemal, M. & Goubin, E. (2013). Van digitale naar maatschappelijke participatie: Opportuniteiten 

en uitdagingen. In: Callens, M., Noppe, J. and Vanderleyden, L. (Eds.). De sociale staat van 

Vlaanderen 2013. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering, 227-272. 

Mariën, I., Heyman, R., Salemink, K. & Van Audenhove, L. (forthcoming). Digital by Default: 

Consequences, Casualties and Coping Strategies. In: Social Inequalities, Media and 

Communication: A Global Perspective, by Servaes, J. & Oyedemi (eds.). T. Rowman & Littlefield 

Publishing Group, Lexington Books.  

Martin, A. (2006). Literacies for the digital age. In: Martin, A. & Madigan, D. (Eds.). Digital 

literacies for learning. London: Facet, 3-25. 



	   398	  

Martinez, P.M., & Mesa del Olmo, A. (2010). Digital Divide and Digital Citizenship: Adapting the 

Social Policies to Promote e-Inclusion. Proceedings of the 10th European Conference on E-

Government: National Center for Taxation Studies University of Limerick, Ireland, June 17-18. 

Marx, K. (1976). Das Kapital und Vorarbeiten: Ökonomische Manuskripte: 1857/58. Vol. 1. 

Akademie Verlag. 

Marx, K., & Engels, F. (1967). The communist manifesto (1848). Trans. AJP Taylor. London: 

Penguin. 

Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396. 

Matthews, J. & Cramer, E.P. (2008). Using technology to enhance qualitative research with 

hidden populations. In: The Qualitative Report, 13(2): 301-315. 

McChesney, R. W. (2013). Digital Disconnect: How capitalism is turning the Internet against 

democracy. New York: The New Press. 

McGee, R. (2002). The self in participatory poverty research. In: Brock, K. & McGee, R. (eds.) 

Knowing poverty. Critical reflections on participatory research and policy. London, Earthscan 

Publications Ltd. 

McIntyre, A. (2008). Participatory action research. Qualitative Research Methods Series 52. South 

Oaks, New Delhi: Sage Publications.  

Mehra, B., Merkel, C. & Bishop, A. (2004). The internet for empowerment of minority and 

marginalized users. New media & society, 6(6), 781–802. 

Memarzia, M. & Star, K. (2011). Choices and Voices: A Serious Game for Preventing Violent 

Extremism. In Akhgar, B. & Yates, S. (Eds.) Intelligence Management Knowledge Driven 

Frameworks for Combating Terrorism and Organized Crime. London: Springer. 

Mertens, L., Brotcorne, P., & Valenduc, G. (2010). Offline youth and de digital divide: revisiting 

the concept of “digital natives”. In Proceedings of the INCLUSO 2010 Conference: Social media for 

social inclusion of youth at risk. Leuven. 

Michailidis, A., Partalidou, M., Nastis, S.A., Papadaki-Klavdianou, A., & Charatsari C.. (2011). 

Who goes online? Evidence of internet use patterns from rural Greece. In: Telecommunications 

Policy, 35: 333-343. 

Michiels, K., Nulens, G. & Beyl, J. (2007). viWTA Dossier nr. 11. Web 2.0. De nieuwe sociale 

ruimte?. Brussel: Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek 

(viWTA), Vlaams Parlement. 

Mitchell, A. & Shillington, R. (2002). Poverty, inequality and social inclusion. Toronto, Canada: 

The Laidlaw Foundation. 

Miliband, D. (2006). Social exclusion: The next steps forward, London: ODPM. 

Moreas, M.A. (2007). Digitale Kloof in Vlaanderen. Brussel: Studiedienst Vlaamse Regering (SVR). 

Mosco, V. (2004). The Digital Sublime: Myth, Power, and Cyberspace. Cambridge, London: The 

MIT Press. 

Mosco, V. (2009). The Political Economy of Communication (Second Edition). Los Angeles, London: 

Sage. 



	   399	  

Mossberger, K., Tolbert, C.J. & Stansbury, M. (2003). Virtual Inequality. Beyond the digital divide. 

Washington D.C.: Georgetown University Press. 

Moura de Holanda, G. & Castilho Dall’Antonia, J. (2006). An approach for e-inclusion: Bringing 

illiterates and disabled people into play. In: Journal of Technology Management & Innovation, 

1(3): 29-37. 

Narayan, D., Stern, N., Nankani, G., Page, J., & Jorgensen, S. (2002). Empowerment and poverty 

reduction: A sourcebook. Washington, DC: World Bank.  

National Telecommunications & Information Administration (NTIA) (1999). Falling through the 

net: Defining the digital divide. Report for the U.S.Department of Commerce. Washington, D.C. 

Retrieved from http://www.ntia.doc.gov/report/1999/falling-through-net-defining-digital-divide. 

Naughton, L. (2013). Geographical narratives of social capital: Telling different stories about the 

socio-economy with context, space, place, power and agency. In: Progress in Human Geography, 

38: 3-21. 

Negri, A. & Hardt, M. (2000). Empire. London: Harvard University Press. 

Negri, A. & Hardt, M. (2009). Commonwealth. Cambrigde: The Belknap Press of Harvard 

University Press. 

Newholm, T., Keeling, K., McGoldrick, P., Macaulay, L. & Doherty, J. (2008). The digital divide 

and the theory of optimal slack. In: New Media & Society, 10: 295-319. 

Noppe, J., Vanderleyden, L. & Callens, M. (eds.). (2011). De sociale staat van Vlaanderen 2011. 

Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. 

Notley, T.M. & Foth, M. (2008). Extending Australia’s digital divide policy: an examination of the 

value of social inclusion and social capital policy frameworks. Australian Government Department 

of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs. 

Nulens, G., Van Audenhove, L. & Burgelman, J.C. (eds.). (1999). De Digitale Kloof: De 

informatierevolutie en het Zuiden. In: Noord-Zuid Cahier, 24(4): December. 

Nussbaum, M. (2000). Women’s Capabilities and Social Justice. In: Journal of Human 

Development, 1(2): 219-247. 

Nussbaum, M. (2003). Capabilities as Fundamental Entitlements: Sen and Social Justice. In: 

Feminist Economics, 9(2-3): 33–59.  

Ofcom. (2009). Citizens’ digital participation. Executive summary. London, 20 March 2009.  

Olshansky, E. (2008). The use of community-based participatory research to understand and work 

with vulnerable populations. In: De Chesnay, M., Anderson, B.A. (Eds.). Caring for the vulnerable: 

perspectives in nursing theory, practice and research: 269-275. 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 2001. Understanding the 

Digital Divide. Paris: OECD. 

Ortiz, J. A. (2009). Re-gaming the digital divide: Broadband, MMOGS and US Latinos. Retrieved 

from 

http://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/14947/ReGamingDigitalDivide_v3.pdf?seque

nce=2 



	   400	  

Pauwels, G. & Pickery, J. (2007). Wie participeert niet? Ongelijke deelname aan het 

maatschappelijke leven in verschillende domeinen. SVR-Rapport 2007/5. Brussel: Studiedienst 

van de Vlaamse Regering.  

Pena-Lopez, I. (2009). Measuring digital development for policy-making: Models, stages, 

characteristis and causes. Unpublished Doctoral Dissertation, Information and Knowledge Society 

Doctoral Programme, Internet Interdisciplinary Institute, Universitat Oberta de Catalunya.  

Percy-Smith, J. (2000). Introduction: the contours of social exclusion. In: Percy-Smith, J. (ed.). 

Policy Response to Social Exclusion: Toward Inclusion? Buckingham: Open University Press.  

Peters, M.A. (2014). Internet Universality: Human Rights and Principles for the Internet. In: 

Knowledge Cultures, 2(3): 15-28. 

Piketty, T. (2014). Capital in the Twenty-first Century. Harvard University Press. 

Pierson, J. (2012). Online privacy in social media: a conceptual exploration of empowerment and 

vulnerability. In: Communications and Strategies, 88(4): 99–120. 

Pittaway, E., Bartolomei, L. & Hugman, R. (2010). Stop stealing our stories: The ethics of research 

with vulnerable groups. In: Journal of Human Rights Practice, 2(2): 229-251. 

Platt, L., Wall, M., Rhodes, T., Judd, A., Hickman, M., Johnston, L.G., Renton, A., Bobrova, N., & 

Sarang, A. (2006). Methods to recruit hard-to-reach groups: Comparing two chain referral 

sampling methods of recruiting injecting drug users across nine studies in Russia and Estonia. 

Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, 83(7): 39-53. 

Playfoot, J. (2008). Report on activities on exercises for improving decision making and 

socialization skills. RePlay project. 

Playfoot, J. (2010). Final Report on Socio-Organizational, and Ethical Impacts.  

http://www.replayproject.eu/media/D4.3_Replay.pdf.   

Playgen. (2010). We make playful solutions to engage, influence, measure, inspire. Retrieved from: 

http://playgen.com/downloads/playgen_brochure_2010/brochure_A_2010_web.pdf 

Playgen. (2011). Teachers’ Guide. Version 3.5. Retrieved from: 

http://www.avonandsomerset.police.uk/information/documents/cache/HTML/Document4604_40624

9.html  

Potter, W. J. (2004). Theory of media literacy: A cognitive approach. Thousand Oaks: Sage 

Publications. 

PR Newswire. (2011). Ohio Suicide Prevention Foundation to use Kognito “At-Risk” training in 

three-year statewide youth suicide prevention initiative. Retrieved from: 

http://www.prnewswire.com/news-releases/ohio-suicide-prevention-foundation-to-use-kognito-at-

risk-training-in-three-year-statewide-youth-suicide-prevention-initiative-130344528.html  

Prodnik, J. A. (2014). A Seeping Commodification: The Long Revolution in the Proliferation of 

Communication Commodities. In: TripleC - Communication, Capitalism & Critique, 12(1): 142-168. 

Prodnik, J. (2012). A Note on the Ongoing Processes of Commodification: From the Audience 

Commodity to the Social Factory. In: TripleC - Cognition, Communication, Co-operation, Special 

Issue by Fuchs, C. & Mosco, V. (eds.), 10(2): 274-301. 



	   401	  

Punie, Y., Lusoli, W., Centento, C., Misuraca, G., & Broster, D. (2009). The impact of social 

computing on the EU information society and economy. Report for the European Commission by 

Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), a joint Research Center (JRC). Sevilla, 

Spain. 

Redden, E. (2009). On mental health, an online tool. Inside Higher Ed. Retrieved from: 

http://www.insidehighered.com/news/2009/03/17/mentalhealth   

Reeves, C.L. (2010). A difficult negotiation: Fieldwork relations with gatekeepers. Qualitative 

Research, 10(3): 315-331. 

Rheingold, H. (2008). Using participatory media and public voice to encourage civic engagement. 

In: Bennett, W.L. (ed.). Civic life online: Learning how digital media can engage youth. Cambridge, 

MA: The MIT Press. 

Ribak, R. (2001). Like immigrants: Negotiating power in the face of the home computer. In: New 

Media & Society, 3(2): 220-238. 

Riga (2006). Ministerial Declaration on an inclusive information society. Presidency of the EU 

Council of Ministers, June. 

Robeyns, I. (2005). The Capability Approach: A Theoretical Survey. In: Journal of Human 

Development, 6(1): 93–117. 

Robinson, J. P., DiMaggio, P. & Hargittai, E. (2003). New social survey perspectives on the digital 

divide. In: IT & Society, 1(5): 1-22. 

Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations. New York: The Free Press. 

Royle, K. & Colfer, S. (2010). The breadth and scope of computer games in learning: Applications 

to 14 to 19 learners with a specific focus on applicability to those who are classified as Not in 

Employment, Education or Training (NEET). Research report by the University of 

Wolverhampton, in association with Becta and CeDARE.  

Salemink, K., & Strijker, D. (2014). Social and digital exclusion: The Case of Gypsy-Travelers in 

the Netherlands. Paper presented at the 25th European Regional Conference of the International 

Telecommunications Society, Brussels, June 22-24. 

Salemink K., & Strijker D. (2012). Breedband op het platteland. Rapportage voor Woon- en 

Leefbaarheidsbasisplan Oost-Groningen, RUG-FRW, Groningen. 

Schiller, D. (1999). Digital Capitalism: Networking the Global Market System. Cambridge, 

London: The MIT Press. 

Scholz, T. (Ed.) (2013). Digital labour: The Internet as Playground and Factory. New York, Oxon: 

Routledge. 

Sciadas, G. (2005). Infostates across countries and over time: Conceptualization, modeling and 

measurements of the digital divide. In: Information Technology for Development, 11(3): 299-304. 

Schurmans, D. & Mariën, I. (2013). Naar gebruikersprofielen van kwetsbare jongeren: Over 

digitale media, sociale context en digitale ongelijkheden. Onderzoeksrapport in opdracht 

van Mediawijs.be, het Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, Speerpuntproject 1. Toolkit 

Mediawijsheid: Methodieken en goede praktijken in samenwerking met Maks vzw. Brussel: 

Mediawijs.be. 



	   402	  

Schuurman, D., Veeckman, C., De Moor, S. & De Marez, L. (2011). Digimeter: Mediatechnologie 

en ICT-gebruik in Vlaanderen. Wave 4. http://www.digimeter.be/files/digimeter-wave4-NL.pdf. 

SCONUL. Information skills in higher education: A SCONUL position paper.  

http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars.html. 

Segers, K. & Bauwens, J. (2010). Maak mij wat wijs: Media kennen, begrijpen en zelf creëren. 

Leuven: Lannoo Campus. 

Selwyn, N. (2003a). Apart from technology: understanding people's non-use of information and 

communication technologies in everyday life. In: Technology in Society, 25(1): 99-116. 

Selwyn, N. (2003b). Defining the ‘digital divide’: Developing a theoretical understanding of 

inequalities in the information age. Occasional Paper for the ESRC project Adults Learning @ 

Home. 

Selwyn, N. (2004). Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. In: 

New Media & Society, 6: 341-362. 

Selwyn, N., & Keri F. (2007). Beyond the digital divide: Rethinking digital inclusion for the 21st 

century. Bristol: Futurelab. 

Selwyn, N. & Gorard, S. (2003). Reality bytes: examining the rhetoric of widening participation via 

ICT. In: British Journal of Educational Technology, 34(2): 169-181. 

Selwyn, N., Gorard, S. & Furlong, J. (2005). Whose internet is it anyway? Exploring adults' (non) 

use of the internet in everyday life. In: European Journal of Communication, 20(1): 5-26. 

Sen, A. (1993). Capability and Well-Being. In: Nussbaum, M. & Sen, A. (eds.). The Quality of Life, 

30–53. New York: Oxford Clarendon Press. 

Sen, A. (2001). Development as Freedom. Oxford, New York: Oxford University Press.  

Shaffer, P. (2002). Participatory analysis of poverty dynamics: Reflections on the Myanmar PPA. 

In: Brock, K. & McGee, R. (eds.) Knowing poverty. Critical reflections on participatory research 

and policy. London, Earthscan Publications Ltd. 

Shapiro, J.J. & Hughes, S.K. (1996). Information literacy as a liberal art. Enlightenment proposals 

for a new curriculum. In: Educom Review, 31(2). 

Sharples, M., Crook, C., Jones, I., Kay, D., Chowcat, I., Balmer, K. & Stokes, E. (2009). New modes 

of technology-enhanced learning: Opportunities and challenges. A Harnessing Technology 

research report by the University of Nottingham and Sero Consulting Ltd., in association with 

Becta. 

Shaughnessy, M.F. (2009). An interview with Glenn Albright: Preventing College suicide. 

Retrieved from: http://www.kognito.com/articles/EducationNews_AtRisk_Interview_w_Glenn.pdf    

Sinclair, S. & Bramley, G. (2010). Beyond virtual inclusion. Communications inclusion and digital 

divisions. In: Social Policy & Society, 10(1): 1-11.  

Sinclair, S., Bramley, G., Dobbie, L. & Gillespie, M. (2007). Social inclusion and communications: a 

review of the literature. London: Office of Communications publication. 

Silverstone, R. & Hirsch, E. (1992). Consuming technologies: Media and information in domestic 

spaces. 



	   403	  

Silverstone, R. & Haddon, L. (1996). Design and the domestication of information and 

communication technologies: Technical change and everyday life. In: Silverstone, R. & Mansell, R. 

(Eds.). Communication by design: The politics of information and telecommunication technologies. 

Oxford: Oxford University Press. 

Sime, D. (2008). Ethical and methodological issues in engaging young people living in poverty with 

participatory research methods. Children's Geographies, 6(1): 63-78. Occasional Paper, Adults 

Learning @ Home, ESRC Funded Research Project.  

Slocum, N. (2003). Participatory Methods Toolkit: A practitioner’s manual. Koning 

Boudewijnstichting/ viWTA/ United Nations University - Comparative Regional Integration. 

[Online, www.kbs-frb.be, www.viWTA.be, www.unu.cris.edu] 

Smythe, S. (2014). Exploring digital literacies and inequalities: Digital learning in the library. 

Proceedings of the 2014 Canadian Association for the Study of Adult Education (CASAE) Annual 

Conference. St. Catherines, ON: 

CASAE. http://journals.msvu.ca/ocs/index.php/casae2014/CASAE14/paper/viewFile/40/51 

Starbright world (1996). Worlds, Inc. & Starlight Children’s Foundation.  

Starbright world (2006). Schematic, Userplane, & Starlight Children’s Foundation. [Social 

network site] [Browser game]. Game website: http://www.starbrightworld.org 

Starlight Children’s Foundation. (2006). Starbright world online community for seriously ill teens 

marks 10th anniversary wit hunveiling of new web-based technology. Retrieved from 

http://www.starlight.org/uploadedFiles/Starlight/WhatsNew/PressRoomArchive/Press%20Release

%20-%20SBW%20-%20June%202006%20-%20final.pdf 

Starlight Children’s Foundation. (n.d.). Starlight and Vivendi introduce new features to Starbright 

World the preeminent online social network for seriously ill teens and teen siblings. Key 

enhancements made possible by generous grant from signature sponsor Vivendi. Retrieved from: 

http://createjoy.vivendi.com/download/sites/default/files/press_room/PressRelease_SBW_VivendiGr

ant_09-23-10%20FINAL.pdf 

Steinkuehler, C. (2011). The mismeasure of boys: Reading and online videogames. WCER Working 

Paper. 

Stewart, J. (2007). Local experts in the domestication of information and communication 

technologies. In: Information, Communication & Society, 10(4): 547-569. 

Stewart, J., Bleumers, L., All, A., Mariën, I., Schurmans, D., Van Looy, J., Jacobs, A., Willaert, K., 

De Grove, F., Misuraca, G. & Centeno, C. (2013). The Potential of Digital Games for 

Empowerment and Social Inclusion of Groups at Risk of Social and Economic Exclusion: Evidence 

and Opportunity for Policy. Spain, Sevilla: JRC Scientific and Policy Report, European 

Commission, Joint Research Center (JRC), Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). 

Steyaert, J. (2000). Digitale vaardigheden. Geletterdheid in de informatiesamenleving. Den Haag: 

Rathenau Instituut. 

Steyaert, J. & Gould, N. (2009). Social work and the changing face of the digital divide. In: British 

Journal of Social Work, 39: 740-753. 

Steyn, J. & Johanson, G. (2011). ICTs and sustainable solutions for the digital divide: Theory and 

Pespectives. Hershey: Information Science Reference, IGI Global.  



	   404	  

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). (2011). ICT-Monitor 2010. Europese vergelijking bij 

bedrijven en burgers. 

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). (2013a). De Vlaamse Armoedemonitor 2013. 

http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Pages/2013-04-16-armoedemonitor2013.aspx. 

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). (2013b). VRIND 2013. Vlaamse Regionale 

Indicatoren. Brussel: Studiedienst van de Vlaamse Regering. 

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR). (2013c). Cijfers over ICT. 

http://www4.vlaanderen.be/sites/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx.` 

Stuttaford, M. & Coe, C. (2007). Participatory learning: Opportunities and challenges. In: Kindon, 

S., Pain, R. & Kesby, M. (eds.) Participatory Action research approaches and methods: Connecting 

people, participation and place. London, New York: Routledge Studies in Human Geography. 

Taddicken, M. (2011). Privacy, Surveillance, and Self-Disclosure in the Social Web: Exploring the 

User’s Perspective via Focus Groups. In: Fuchs, C., Boersma, K., Albrechtslund, A. & Sandoval M. 

(Eds.). Internet and Surveillance. New York: Routlegde, 255–272. 

Tapscott, D. (1998). Growing up Digital: The rise of the net generation. New York: McGraw-Hill. 

Terranova, T. (2000), Free Labor: Producing Culture for the Digital Economy. In: Social Text, 

18(2): 33–58. 

Thie, J. (2008). Schermzorg. Zorg op afstand via camera en beeldscherm. Publicatie in de reeks 

‘Zicht op zorg en technologie’. Den Haag: LEMMA. 

Thomas, G. & Wyatt, S. (2000). Access is not the only problem: Using and controlling the internet. 

In: Wyatt, S., Henwood, F., Miller, N. & Senker, P. (Eds.). Technology and inequality: Questioning 

the information society. London: Routledge, 21-45. 

Thorpe, C. (2008). Role play route to getting a roof over your head. Inside Housing.co.uk. Retrieved 

from 

http://www.insidehousing.co.uk/role-play-route-to-getting-a-roof-over-your-head/6500070.article 

Timmers, P. (2008). EU e-Inclusion policies in context. In: Info, 10(5/6): 12-19. 

Townsend, L., Sathiaseelan, A., Fairhurst, G., & Wallace, C. (2013). Enhanced broadband access 

as a solution to the social and economic problems of the rural digital divide. In: Local Economy, 28: 

580-595. 

Trottier, D. & Lyon, D. (2011). Key Features of Social Media Surveillance. In: Fuchs, C., Boersma, 

K., Albrechtslund, A. & Sandoval M. (Eds.). Internet and Surveillance. New York: Routledge, 89-

105.  

Tsatsou, P. (2011). Digital divides revisited: What is new about divides and their research? In: 

Media, Culture & Society, 33(2): 317-331. 

Tyler-Smith, K. (2006). Early attrition amongst first time learners: A review of factors that 

contribute to drop-out, withdrawal and non-completion rates of adult learners undertaking 

eLearning programmes. In: Journal of Online Teaching (JOLT). 

UNESCO. 2013. Internet Universality: A Means towards Building Knowledge Societies and the 

Post-2015 Sustainable Development Agenda. Discussion Paper. 



	   405	  

Van Audenhove, L., Mariën, I., Jans, G., Staelens, T., Van Attenhove, J., Jacobs, A., Verdegem, P. 

& Hauttekeete, L. (2007). Multichannel e-Government. Integratie van belangrijkste resultaten en 

aanbevelingen omtrent digitale kloof. WP 5.2 Multigov Project, IBBT. 

Vandenbroeck, M., Verschelden, G., Boonaert T. & Van Haute, L. (2007). Changes in the digital 

divide: A case from Belgium. In: British Journal of Educational Technology, 38(4): 742-743. 

van Deursen, A.J.A.M. (2010). Internet Skills: vital assets in an information society. Enschede: 

University of Twente. 

Van Deursen, A.J.A.M. (2012). Age and Internet skills: Rethinking the obvious. In: Loos, E., 

Haddon, L. & Mante-Meijer, E. (eds.). Generational Use of New Media. Surrey, England: Asgate. 

van Deursen, A.J.A.M. & Van Dijk, J.A.G.M. (2009). Using the Internet: Skill related problems in 

users' online behavior. In: Interacting with Computers, 21: 393-402. 

van Deursen, A.J. A.M. & van Dijk, J.A.G.M. (2010a). Trendrapport Computer- en internetgebruik 

2010. Een Nederlands en Europees perspectief. Enschede: Universiteit Twente.  

Van Deursen, A.J.A.M., & van Dijk, J.A.G.M. (2010b). Internet skills and the Digital Divide. In: 

New Media and & Society, 13(6): 893-911. 

van Deursen, A.J.A.M. & van Dijk, J.A.G.M. (2012). Trendrapport Internetgebruik 2012: Een 

Nederlands en Europees perspectief. Enschede: University of Twente. 

van Deursen, A.J.A.M. & van Dijk, J.A.G.M. (2013). The Digital Divide Shifts to Differences in 

Usage. In: New Media & Society, 16(3): 507-526. 

van Dijk, J.A.G.M. (N.N.) A framework for digital divide research.                                                                     

http://www.gw.utwente.nl/vandijk/research/digital_divide/Digital_Divide_overigen/a_framework_f

or_digital_divide.doc/ 

van Dijk, J.A.G.M. (1999). The Network Society: Social aspects of new media. London, Thousand 

Oaks, New Delhi: Sage. 

van Dijk, J.A.G.M. (2003). De digitale kloof wordt dieper. Amsterdam, Den Haag: SQM en 

Infodrom @ United Knowledge.  

van Dijk, J.A.G.M. (2005). The deepening divide. Inequality in the information society. Thousand 

Oaks, London, New Delhi: Sage. 

van Dijk, J.A.G.M. (2006). Digital divide research, achievements and shortcomings. In: Poetics, 34: 

221-235. 

van Dijk, J.A.G.M. (2008). The digital divide in Europe. The handbook of Internet Politics. London, 

New York: Routledge. 

van Dijk, J.A.G.M. (2012). The Evolution of the Digital Divide: The Digital Divide turns to 

Inequality of Skills and Usage. In: Bus, J., Crompton, M., Hildebrandt, M. and Metakides, G. 

(eds.). Digital Enlightenment Yearbook 2012. Amsterdam: IOS Press. 

van Dijk, J.A.G.M. (2014). Digital Skills, unlocking the information society. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

van Dijk, J.A.G.M. & Hacker, K. (2000). The digital divide as a complex and dynamic phenomenon. 

Acapulco: Paper presented at the 50th Annual Conference of the International Communication 

Association. 



	   406	  

van Dijk, J.A.G.M. & Hacker, K. (2003). The digital divide as a complex and dynamic phenomenon. 

In: The information Society, 19(4): 315-327. 

Van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. Oxford, New 

York: Oxford University Press.  

van Dijk, L., De Haan, J. & Rijken, S. (2000). Digitalisering van de leefwereld: Een onderzoek 

naar informatie- en communicatietechnologie en sociale ongelijkheid. Den Haag: Sociaal en 

Cultureel Planbureau. 

Van Regenmortel, T. (2009). Empowerment als uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne 

zorg. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 18(4), 22-42. 

Vehovar, V., Sicherl, P., Hüsing, T. & Dolnicar, V. (2006). Methodological challenges of digital 

divide measurements. In: Information Society, 22: 279-290. 

Verdegem, P. (2009). De digitale kloof en/in e-government: Uitdagingen voor de overheid in de 

informatiemaatschappij. Doctoraat, Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, Universiteit 

Gent.  

Verdegem, P. & Verhoest, P. (2009). Profiling the non-user: Rethinking policy initiatives 

stimulating ICT acceptance. In: Telecommunications Policy, 33(2009): 642-652. 

Vincente, M.R. & López, A.J. (2010). A Multidimensional Analysis of the Disability Digital Divide: 

Some Evidence for Internet Use. In: The Information Society, 26(1): 48-64.  

Vinson, M. (2009). Social inclusion. The origins, meaning, definition, and economic implications of 

the concept social inclusion/exclusion. Australian Department of Education, Employment and 

Workplace Relations.     

Vranken, J., Geldof, D., Van Menxel, G. & Van Ouytsel, J. (2000). Armoede en sociale uitsluiting: 

Jaarboek 2000. Leuven: Acco. 

Vranken, J. & Vandebosch, H. (2007). Aan de onderkant van de technologische samenleving. 

Armoede en technologie. Een onderzoek naar de relatie tussen armoede en technologie. Brussel: 

Instituut voor Samenleving en Technologie (IST - viWTA). Brussel: Instituut voor Samenleving en 

Technologie, Vlaams parlement. 

Vranken, J., De Boyser, K. & Dierckx, D. (2006). Armoede en sociale uitsluiting: Jaarboek 2006. 

Leuven: Acco. 

Warren, M. (2007). The digital vicious cycle: Links between social disadvantage and digital 

exclusion in rural areas. In: Telecommunications Policy, 31: 374-388. 

Warschauer, M. (2003). Technology and social inclusion. Rethinking the digital divide. 

Massachusetts: MIT Press. 

Web in de Wijk (2012). Web in de Wijk. http://www.webindewijk.nl/portaal.   

Weber, M. (1947). The theory of social and economic organizations, edited by Parsons, T. New 

York: The Free Press. 

Wellman, B. & Haythornthwaite, C. (2002). The internet in Everyday Life. Wiley-Blackwell. 

Williams, D. (2006). Groups and Goblins: The social and civic impact of an online game. In: 

Journal of Broadcasting & Electronic Media, 50(4): 651-670. 



	   407	  

Winseck, D.R. (2011). The Political Economies of Media and the Transformation of the Global 

Media Industries. In:  Winseck D. R. & Yong Jin, D. (Eds.). The Political Economies of Media: The 

Transformations of the Global Media Industries. London, New York: Bloomsbury Academic, 3-48. 

Witte, J.C. & Mannon, S.E. (2010). The internet and social inequalities. New York, London: 

Routledge, Taylor & Francis Group. 

Wright, D. & Wadhwa, K. (2010). Mainstreaming the e-excluded in Europe: strategies, good 

practices and some ethical issues. In: Ethics Information Technology, 12: 139-156. 

Wright, E.O. (1978). Class, crisis and state. London: New Left Books. 

Wright, E.O. (1979). Class structure and income determination. New York: Academic Press. 

Wright, E.O. (1985). Classes. London: Verso. 

Wright, E.O. (1994). Interrogating inequality. London: Verso. 

Yates, J. & Okello, L. (2002). Learning from Uganda’s efforts to learn from the poor: Reflections 

and lessons from the Uganda Participatory Poverty Assessment project. In: Brock, K. & McGee, R. 

(eds.) Knowing poverty. Critical reflections on participatory research and policy. London, 

Earthscan Publications Ltd. 

Yong Jin, D. (2013). The Construction of Platform Imperialism in the Globalization Era. In: 

TripleC, 11(1): 145-172. 

Zillien, N. & Hargittai, E. (2009). Digital distinction: Status-specific types of internet usage. In: 

Social Science Quarterly, 90(2): 274-291. 

6 Acroniemen	  
	  
ACPO	   	   	   Association	  of	  Chief	  Police	  Officers	  

ASA	   	   	   Access,	  Skills,	  Attitudes	  

BELSPO	   	   	   Programmatorische	  Federale	  Overheidsdienst	  Wetenschapsbeleid	  

BHG	   	   	   Brussels	  Hoofdstedelijk	  Gewest	  

BRAIN	   	   	   Belgian	  Research	  Action	  through	  Interdisciplinary	  Networks	  

CAW	   	   	   Centrum	  Algemeen	  Welzijnswerk	  

COTS	   	   	   Commercial	  Of	  The	  Shelf	  (game)	  

CST	  	   	   	   Computergebruik	  op	  School	  en	  Thuis	  

CVO	   	   	   Centra	  voor	  Volwassenen	  Onderwijs	  

DCSF	   	   	   Department	  for	  Children,	  Schools	  and	  Families	  

DIY	   	   	   Do-‐It-‐Yourself	  

DTP(‘n)	   	   	   Digitaal	  Talent	  Punt(en)	  

FAQ	   	   	   Frequently	  Asked	  Questions	  

FOD	   	   	   Federale	  Overheidsdienst	  

FTU	   	   	   Centre	  de	  Recherche	  de	  la	  Fondation	  Travail-‐Université	  

GLS	   	   	   Games	  Learning	  Society	  

ICT	   	   	   Informatie-‐	  en	  communicatietechnologieën	  



	   408	  

IDEALiC	   Inclusion	   through	   Digital	   Empowerment	   and	   Autonomy	   across	   the	   Life	  

Course	  

iDTV	   	   	   Interactieve	  Digitale	  Televisie	  

IES	   	   	   Institute	  for	  European	  Studies	  

IMLS	   	   	   Institute	  of	  Museum	  and	  Library	  Services	  

IPTS	   	   	   Institute	  for	  Prospective	  Technological	  Studies	  

IST	   	   	   Instituut	  voor	  Samenleving	  en	  Technologie	  

ITRACT	   Improving	   Transport	   and	   Accessibility	   through	   new	   Communication	  

Technologies	  

JMKS	   Jongeren	  in	  Maatschappelijk	  Kwetsbare	  Situaties	  

JRC	   Joint	  Research	  Center	  

MICT	   	   	   Onderzoeksgroep	  Media	  &	  ICT,	  Universiteit	  Gent	  

MOOC	   	   	   Massive	  Open	  Online	  Course	  

NEETs	   	   	   Young	  Person	  Not	  in	  Education,	  Employment	  or	  Training	  

OASES	   	   	   Onderzoekscentrum	  Ongelijkheid,	  Armoede,	  Sociale	  Uitsluiting	  en	  de	  Stad	  

OCR	   	   	   Openbare	  Computer	  Ruimte	  

OCMW	   	   	   Openbare	  Centra	  voor	  Maatschappelijk	  Welzijn	  

PING	   	   	   Poverty	  Is	  Not	  a	  Game	  

POD	   	   	   Programmatorische	  Federale	  Overheidsdienst	  

RUG	   	   	   Rijksuniversiteit	  Groningen	  

S.E.S.	   	   	   Socio	  Economic	  Status	  

S.T.E.M.	  	   	   Science	  –	  Technology	  –	  Engineering	  –	  Mathematics	  

SVR	   	   	   Studiedienst	  van	  de	  Vlaamse	  Regering	  

SAMSHA	  	   	   Subtance	  Abuse	  and	  Mental	  Health	  Service	  Administration	  

TAM	   	   	   Technology	  Acceptance	  Model	  

UA	   	   	   Universiteit	  Antwerpen	  

UGent	   	   	   Universiteit	  Gent	  

VDAB	   	   	   Vlaamse	  Dienst	  voor	  Beroepsopleiding	  en	  Arbeidsbemiddeling	  

VS	   	   	   Verenigde	  Staten	  

VSNG	   	   	   Vlaams	  Steunpunt	  Nieuwe	  Geletterdheid	  

VUB	   	   	   Vrije	  Universiteit	  Brussel	  

Vzw	  	   	   	   Vereniging	  zonder	  winstoogmerk	  

7 Bijlagen	  –	  Lijst	  
 

Bijlage 1  Rapport Acknowledge project 

Bijlage 2  Rapport IST project 

Bijlage 3  Rapporten MIDIS project 



	   409	  

Bijlage 4  Rapporten Recup PC en Alle Gezinnen Online project 

Bijlage 5  Rapport DGEI project 

Bijlage 6  Rapport Maks vzw project 

Bijlage 7  Bestek Digitale Kloof Tweede Graad IST 

Bijlage 8  Online Vragenlijst digitale inclusie initiatieven in Vlaanderen 

Bijlage 9  Codeboek SPSS analyse digitale inclusie initiatieven in Vlaanderen 

Bijlage 10 Open Oproep SVR 

Bijlage 11  Vragenlijst en topiclijst Maks vzw project 

Bijlage 12 Call for Chapters Servaes & Oyedemi 

Bijlage 13 Draaiboek brainstormsessies IST 

Bijlage 14  Beleidsdossier Digitale Kloof IST 

Bijlage 15  Beleidsdossier Digitale Kloof IST – Aanbevelingen 

Bijlage 16 Topiclijst Focusgroepen Recup PC 

Bijlage 17  Vragenlijst Telefonische opvolging Recup PC 

Bijlage 18  Topiclijst Focusgroepen Alle Gezinnen Online 

Bijlage 19 Bestek Sociale Staat Vlaanderen 2013 SVR 

Bijlage 20 DGEI project State of Play 

Bijlage 21  Interview guide DGEI project 

Bijlage 22 Draaiboek Brainstorm Kortrijk 

Bijlage 23 Conceptfiche Brainstorm Kortrijk 

Bijlage 24 Deelnemerslijst Brainstorm Kortrijk 

Bijlage 25 Beleidsnota Werkgelegenheid 2000-2004 – Landuyt 

Bijlage 26 Beleidsnota Cultuur 1999-2004 – Anciaux 

Bijlage 27  Beleidsnota Media 1999-2004 – Van Mechelen 

Bijlage 28  Beleidsnota Onderwijs 2000-2004 – Vanderpoorten 

Bijlage 29 Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen 1999-2004 – Vogels 

Bijlage 30  Beleidsnota Economie 2000-2004 – Van Mechelen 

Bijlage 31 Beleidsnota Jeugd 2000-2004 – Anciaux 

Bijlage 32  Beleidsnota Wetenschaps- en Technologiebeleid 1999-2004 – Vanderpoorten 

Bijlage 33 Beleidsnota Bestuurszaken 2004-2009 – Bourgeois 

Bijlage 34  Beleidsnota Cultuur 2004-2009 – Anciaux 

Bijlage 35 Beleidsnota Media 2004-2009 – Bourgeois 

Bijlage 36  Beleidsnota Onderwijs 2004-2009 – Vandenbroucke 

Bijlage 37  Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin 2004-2009 – Vervotte 

Bijlage 38  Beleidsnota Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse 

Handel 2004-2009 – Moerman 

Bijlage 39  Beleidsnota Gelijke Kansen 2004-2009 – Van Brempt 

Bijlage 40  Beleidsnota Inburgering 2004-2009 – Keulen 

Bijlage 41 Beleidsnota Jeugd 2004-2009 – Anciaux 

Bijlage 42 Beleidsnota Sociale Economie 2004-2009 – Van Brempt 

Bijlage 43 Beleidsnota Werk 2004-2009 – Vandenbroucke 

Bijlage 44 Beleidsnota Armoedebestrijding 2009-2014 – Lieten 

Bijlage 45 Beleidsnota Bestuurszaken 2009-2014 – Bourgeois 



	   410	  

Bijlage 46 Beleidsnota Cultuur 2009-2014 – Schauvliege 

Bijlage 47  Beleidsnota Jeugd 2009-2014 – Smet 

Bijlage 48  Beleidsnota Media 2009-2014 – Lieten 

Bijlage 49  Beleidsnota Onderwijs 2009-2014 – Smet 

Bijlage 50 Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin 2009-2014 – Vandeurzen 

Bijlage 51 Beleidsnota Economie 2009-2014 – Peeters 

Bijlage 52 Beleidsnota Gelijke Kansen 2009-2014 – Smet 

Bijlage 53  Beleidsnota Inburgering en Integratie 2009-2014 – Bourgeois 

Bijlage 54  Beleidsnota Sociale Economie 2009-2014 – Van den Bossche 

Bijlage 55 Beleidsnota Werk 2009-2014 – Muyters 

Bijlage 56  Beleidsnota Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie 2009-2014 – Lieten 

Bijlage 57 Beleidsnota Armoedebestrijding 2014-2019 – Homans 

Bijlage 58  Beleidsnota Bestuurszaken 2014-2019 – Homans 

Bijlage 59 Beleidsnota Cultuur 2014-2019 – Gatz 

Bijlage 60  Beleidsnota Media 2014-2019 – Gatz 

Bijlage 61 Beleidsnota Onderwijs 2014-2019 – Crevits 

Bijlage 62 Beleidsnota Welzijn, Gezondheid en Gezin 2014-2019 – Vandeurzen 

Bijlage 63  Beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019 – Homans 

Bijlage 64 Beleidsnota Inburgering en Integratie 2014-2019 – Homans 

Bijlage 65 Beleidsnota Jeugd 2014-2019 – Gatz 

Bijlage 66 Beleidsnota Sociale Economie 2014-2019 – Homans  

Bijlage 67 Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie 2014-2019 – Muyters 

Bijlage 68 Nationaal Actieplan ter bestrijding van de Digtiale Kloof 

Bijlage 69 Digitaal Hart van Europa 2010-2015 – Quickenborne 

Bijlage 70 Digital Belgium – De Croo 

Bijlage 71 eFl@nders – Raamwerk 

Bijlage 72 Digiplan VSNG 

Bijlage 73 Maatschappelijke beleidsnota Digitaal Vlaanderen 

Bijlage 74 Aanbevelingen inzake digitale kloof voor Vlaamse Overheid – VSNG en SPK 

Bijlage 75 Conceptnota Mediawijsheid – Lieten en Smet 

Bijlage 76 Memorandum Mediawijze en e-Inclusieve Samenleving 

Bijlage 77  Conceptnota Vlaanderen Radicaal Digitaal – Homans 

Bijlage 78 Strategisch Plan Geletterdheid 

Bijlage 79  Beleidsplan ICT in onderwijs 2007-2009 – Vandenbroucke 

Bijlage 80 Decreet Digitale Bibliotheek 

Bijlage 81 Inspiratienota De openbare bibliotheek van morgen 

Bijlage 82  Ondernemingsplan e-government en ICT-beheer 

Bijlage 83  Vlaanderen in Actie 

Bijlage 84 Pact 2020 

Bijlage 85 Visie 2050 

Bijlage 86 Fiches 8 Profielen van Digitale Ongelijkheden 

Bijlage 87 Poster 8 Profielen van Digitale Ongelijkheden 

 




