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Imec-SMIT VUB 

SMIT stands for Studies in Media, Innovation and Technology. The research 

group is established at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 1990, and is 

currently involved in the following research domains: living labs, market and 

policy, and privacy, ethics and literacy. SMIT is a major research center in 

Europe for policy and socio-economic research relating to ICT and media. Over 

the years, SMIT has established significant research expertise in the field of e-

inclusion and digital literacy. Several studies have been realized both at the level 

of social aspects of e-inclusion and digital literacy as at the level of policy 

analysis and recommendations. SMIT research is playing an important role in 

policy formulation and implementation at local, regional and national level in 

Flanders and in Belgium.  
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Abstract 
 

De Deliverable 4.1 “State of the art van het digitaal inclusiebeleid in België” 

geeft weer of er in het Belgische beleid aandacht is voor digitale inclusie. Op 

basis van een empirisch onderzoek van 260 beleidsdocumenten, beantwoordt 

het onderzoeksrapport de hoofdvraag in welke mate en op welke manier digitale 

inclusie aan bod komt in het Belgische beleid. We beantwoorden hiervoor drie 

sub vragen: 1) voor welke doeleinden zetten Belgische beleidsmakers digitale 

media in, 2) in welke mate besteden Belgische beleidsmakers aandacht aan 

digitale uitsluiting, en 3) hoe conceptualiseren ze het thema van digitale 

inclusie.  

 

In het eerste deel van het rapport bespreken we de resultaten van de 

beleidsanalyse, per beleidsdomein, startend met de domeinen waarin de meeste 

aandacht wordt geschonken aan de problematiek. In het tweede deel gaan we 

dieper in op de sterke punten en hiaten in het huidige Belgische beleid. Dit is 

relevant voor het toekomstig beleid en voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. 
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Inleiding 

	

Digitale media zijn doorheen de jaren ingebed in alle maatschappelijke- en 

levensdomeinen. Digitalisering leidt enerzijds tot economische en 

maatschappelijke vooruitgang. Anderzijds is hierdoor een nieuwe vorm van 

ongelijkheid ontstaan, oorspronkelijk aangeduid als de digitale kloof (Szeles, 

2018). Onderzoek heeft aangetoond dat deze technologisch deterministische 

benadering van de problematiek, die voornamelijk gericht is op toegang, niet 

langer van toepassing is. Naast toegang spelen diverse sociale en digitale 

factoren een rol als mogelijke drempels tot inclusie (Marien & Baelden, 2015). 

Voor een uitgebreid theoretisch kader van de sociale en digitale 

uitsluitingsmechanismen verwijzen we naar de vorige publicaties verschenen in 

het kader van het IDEALiC onderzoeksproject (‘www.idealic.be’).  

 

Volgens Sciadas (2004) is de correcte benadering van digitale uitsluiting door 

beleidsmakers essentieel voor het nemen van doeltreffende maatregelen. Deze 

maatregelen worden voornamelijk ontworpen in de context van economische 

groei en armoedebestrijding (Szeles, 2018). De vraag die gesteld moet worden 

is of geen andere invalshoeken of maatschappelijke domeinen betrokken 

moeten worden in de analyse? In het kader van administratieve 

vereenvoudiging wordt dienstverlening namelijk toenemend gedigitaliseerd. Een 

gebrek aan toegang tot deze dienstverlening kan echter leiden tot digitale 

uitsluiting in diverse essentiële maatschappelijke- en levensdomeinen. Onze 

probleemstelling is daarom ruimer dan digitale toegang en vertrekt van de brede 

vraagstelling:  

 

“In welke mate en op welke manier komt digitale inclusie aan bod in het 

Belgische beleid?” 

 

Om deze vraag te beantwoorden, analyseerden we 260 beleidsdocumenten van 

diverse overheidsniveaus en –domeinen. Methodologisch maakten we gebruik 

van document analysis en close reading methode (Karpipinen & Moe, 2019). 

België heeft een complexe politieke structuur met de volgende beleidsniveaus: 

federale overheid, Vlaamse overheid, Waalse overheid, overheid van de 
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Franstalige Gemeenschap, overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

Brusselse gemeenschapscommissies en overheid van de Duitstalige 

Gemeenschap. De laatste actor laten we om praktische redenen buiten de scope 

van dit onderzoek. Elke overheid werkt op specifieke beleidsdomeinen, 

afhankelijk van haar bevoegdheden. In het onderzoek inventariseerden we 

beleidsdocumenten uit de volgende domeinen: Binnenlandse Zaken en 

Bestuurszaken of Administratieve Vereenvoudiging, Mobiliteit, Economie en 

Werk, Gezondheidszorg, Armoedebestrijding, Maatschappelijke Integratie, 

Sociale Zaken, Cultuur, Media, Jeugd, Sport, Onderwijs en Wetenschappelijk 

Onderzoek. We analyseerden regeerakkoorden, beleidsnota’s en –brieven, 

managementovereenkomsten, administratieve overeenkomsten en strategieën. 

Door documenten te bestuderen afkomstig van diverse beleidsniveaus en -

domeinen brengen we het huidig Belgische beleid zo volledig mogelijk in kaart.  

 

In het empirische deel bespreken we de resultaten van de analyse van Belgische 

beleidsdocumenten. Daarin: 

  

1. schetsen we de verdeling van bevoegdheden in het Belgisch beleidsveld, 

rekening houdend met de complexiteit en veelheid aan actoren die een 

rol spelen in digitalisering en digitale inclusie.   

2. beantwoorden we de vraag hoe en voor welke doeleinden beleidsmakers 

in België digitale media willen inschakelen. Dit schetst de context in welke 

mate digitalisering invloed heeft op de burger en in hoeverre het 

belangrijk is aandacht te besteden aan digitale inclusie.  

3. bespreken we in welke mate beleidsmakers melding maken van digitale 

inclusie, welke concepten ze daarbij gebruiken en welke definities 

gehanteerd worden.  

4. beantwoorden we de vraag welke sociale en digitale drempels wel en niet 

worden besproken 

5. eindigen we met een algemene conclusie en aanbevelingen voor verder 

onderzoek. 
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Methodologie 

	

In het empirisch onderzoek analyseerden we 260 beleidsdocumenten afkomstig 

van diverse beleidsniveaus en –domeinen. De Duitstalige Gemeenschap wordt 

niet besproken. Dit is een relatief kleine Gemeenschap met beperkte 

bevoegdheden in het kader van digitalisering en digitale inclusie.  In de analyse 

maakten we gebruik van een kwalitatieve documentenanalyse (Karppinen & 

Moe, 2019) gecombineerd met een close reading analyse—ook wel thematische 

analyse genoemd (Herzog, Handke, Hitters, 2019). In deze analyse worden een 

aantal concepten geselecteerd die centraal staan in de onderzochte thematiek. 

Voor onze analyse selecteerden we 16 concepten op basis van het academisch 

werk van Mariën en Baelden (2015) 8 Profielen van Digitale Ongelijkheid. Beide 

auteurs zijn verbonden aan het IDEALiC project. De 16 concepten reflecteren 

de mechanismen van sociale en digitale uitsluiting. De beschreven aanpak stelt 

ons in staat een groot aantal documenten systematisch te analyseren en de 

tendensen uit de besluitvorming te distilleren. We wensen echter ook een aantal 

kanttekeningen te maken bij de gebruikte methode. Beleidsdocumenten zijn 

niet altijd een precieze weergave van actuele gebeurtenissen (Bowen, 2009). 

We dienen in het achterhoofd te houden dat we eventueel beslissingen en acties 

met betrekking tot digitalisering en/of digitale inclusie niet volledig in kaart 

hebben gebracht. 

 

Een uitgebreide analyse van de Belgische beleidscontext noodzaakt een brede 

analyse van documenten. Daarom bestudeerden we documenten van diverse 

overheden: algemene regeerakkoorden en –verklaringen, beleidsverklaringen, 

beleidsnota’s en –brieven, visienota’s, beleidsplannen en strategische nota’s. 

We analyseerden eveneens standpunten van strategische adviesraden, 

activiteitenverslagen van openbare vervoersmaatschappijen en 

bestuursdocumenten van overheidsdiensten.  

 

In onze analyse gingen we gefaseerd te werk:  

• op basis van de academische publicatie ‘8 profielen van digitale 

ongelijkheden’ (Mariën & Baelden, 2015) werden 16 concepten 

geselecteerd;  
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• elk geselecteerd document werd diagonaal doorgenomen, om de grote 

lijnen te vatten en geen informatie over het hoofd te zien; 

• de inhoud werd op een dieper niveau geanalyseerd op basis van een close 

reading methode gericht op het toetsen van de concepten aan de tekst; 

• per concept stelden we zoektermen op in het Nederlands, Frans en Engels 

die gebruikt werden voor het identificeren van passages waarin concepten 

voorkomen en in welke context (zie annex pp.69-71); 

• na identificatie van trefwoorden kopieerden we de paragrafen in een 

vergelijkende tabel, waarin de paragrafen gerangschikt werden per 

beleidsdomein en per concept.  

 

Met deze analyse wilden we een antwoord bieden op enkele sub vragen, om de 

centrale vraagstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden. Hieronder is 

het overzicht terug te vinden van de sub vragen met bijhorende concepten om 

die vraag te beantwoorden. Bij de sub vraag ‘drempels’ maken we een 

onderscheid tussen sociale en digitale uitsluitingsmechanismen (Zie Annex: 

pp.70-71). We dienen te vermelden dat bepaalde concepten niet altijd terug te 

vinden waren aan de hand van de opgestelde zoektermen. We vingen dit op 

door telkens door het gehele document te gaan, en de lijst met zoektermen 

constant bij te werken.  
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Figuur 1: Close reading concepten 
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Empirisch deel: Digitale inclusie in Belgisch beleid 

	

1. De verdeling van bevoegdheden 

	

België heeft een complexe overheidsstructuur, waarin diverse actoren een rol 

spelen met betrekking tot digitalisering en digitale inclusie. Een eerste 

belangrijke vaststelling is dat er—tot nog toe—geen specifieke ministeriële 

bevoegdheid is voor het thema van digitale inclusie. Dit betekent dat deze 

bevoegdheid verspreid zit over verschillende actoren, beleidsniveaus en 

domeinen.  Voor een goed begrip van het digitale inclusiebeleid, moeten we 

deze complexe bevoegdheidsverdeling zo volledig mogelijk in kaart brengen.  

 

We willen hierbij kort aanhalen dat ons onderzoek betrekking heeft op de 

beleidsperiode 2014-2019. Tijdens het afronden van het onderzoek in 2019 zijn 

echter op de meeste overheidsniveaus nieuwe ministers aangesteld. Dit houdt 

in dat de personen waarover we hier rapporteren, niet noodzakelijk nog op post 

zullen zijn voor de periode 2019-2024. Het valt in nieuw onderzoek te bezien 

welke accenten de nu bevoegde ministers en verantwoordelijken zullen nemen. 

Vanuit het perspectief van dit onderzoek was het te vroeg om dit mee te nemen 

in onze analyse. Wanneer we met andere woorden in dit rapport ministers 

aanhalen, hebben we het over de periode 2014-2019.  

 

1.1. Europees niveau 

 

Beslissingen genomen op Europees niveau hebben een impact op federale en/of 

regionale agenda’s. De Digital Agenda van de Europese Commissie, als prioritair 

thema geïntegreerd in de Europe 2020 strategie, speelt op nationaal vlak een 

cruciale rol. De Europese agenda wordt dan ook regelmatig vermeld in federale, 

Vlaamse, Waalse en Brusselse beleidsdocumenten, vooral met betrekking tot 

het toenemende belang van digitalisering. De Digital Agenda wil het potentieel 

van informatie- en communicatietechnologieën benutten om innovatie, 

economische groei en vooruitgang te versterken. In deze context wil de 

Europese Commissie maatregelen nemen die betrekking hebben op online 
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privacy, toegang tot snel internet en digitale geletterdheid, vaardigheden en 

inclusie. De Commissie wil eveneens aanzetten tot nationale 

samenwerkingsverbanden tussen publieke en private actoren om de digitale 

vaardigheden van burgers te versterken. Op federaal niveau wordt deze visie 

omgezet in de Digital Belgium strategie.  

 

Lidstaten dienen volgens de Europese Commissie eveneens te werken op e-

accessibility om ongelijke digitale geletterdheid te voorkomen. In deze context 

is sinds 2016 de Europese richtlijn over de toegankelijkheid van 

overheidswebsites en mobiele applicaties van kracht. Het doel van de richtlijn 

is om publieke dienstverlening toegankelijker te maken voor burgers met een 

beperking. Andere gebruikers- of kwetsbare profielen worden niet vermeld. 

Toegankelijkheid wordt tevens nagestreefd via de AnySurfer Checklist, die 

gebruikt kan worden bij de ontwikkeling van diensten. Het AnySurfer label wordt 

toegekend wanneer aan strikte voorwaarden is voldaan, die betrekking hebben 

op het design van websites. Ook hier ligt de focus op mensen met een mentale 

en/of fysieke beperking.  

 

We concluderen dat het Europees niveau een belangrijk kader vormt voor 

beleidsbeslissingen op federaal en/of regionaal niveau. Met de Digital Agenda 

wil de Europese Commissie vooral inzetten op het economisch belang van 

digitale media. Thema’s zoals eHealth, Smart Cities en digitale vaardigheden 

staan daarbij centraal. Digitale geletterdheid en toegankelijkheid van digitale 

diensten wordt weliswaar gezien als een belangrijke voorwaarde, maar er is 

geen sprake van een uitgebreide en geïntegreerde visie op digitale inclusie of 

op een strategie die oog heeft voor meer dan digitale vaardigheden.  

 

1.2 Belgische beleidsactoren 

 

Zoals eerder vermeld spelen in het Belgisch beleidsdomein diverse actoren een 

rol met betrekking tot digitalisering. Op federaal niveau is minister Philippe De 

Backer verantwoordelijk voor de Digitale Agenda en voor Administratieve 

Vereenvoudiging. Op federaal niveau wordt sterk de Europese visie gevolgd 
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waarbij de nadruk gelegd wordt op het economische belang van digitale media 

en hun potentiële meerwaarde voor de arbeidsmarkt.  

 

In het Waalse Gewest volgde voormalig minister Pierre-Yves Jeholet eenzelfde 

economische logica. De minister was bevoegd voor digitalisering, innovatie, 

economie en werk. De doelstellingen van de Digital Wallonia strategie sluiten 

nauw aan bij het bredere economische Plan Marshall 4.0. Het Plan Marschall 4.0 

is zowel gericht op Wallonië als op de Franstalige Gemeenschap. In deze laatste 

is er geen specifieke minister verantwoordelijk voor digitalisering. In beide 

regio’s zijn er echter documenten die ingaan op de integratie van digitale media 

o.a. in he onderwijs. Waar de Waalse overheid echter de nadruk legt op de 

economische meerwaarde van digitale media, focust de Franstalige 

gemeenschap voornamelijk naar digitale dienstverlening en digitalisering in het 

onderwijs.  

 

In Brussel wordt de opsplitsing gemaakt tussen gewestelijke bevoegdheden, die 

toebehoren aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en 

gemeenschapsbevoegdheden die worden beheerd door de 

Gemeenschapscommissies: de Franstalige Gemeenschapscommissie (COCOF), 

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie (GGC/COCOM). De gewestoverheid had in de periode 

2014-2019 een staatssecretaris voor digitalisering, Bianca Debaets, die 

verantwoordelijk was voor het informaticabeleid van de regio. In de periode 

2019-2024 komt de verantwoordelijkheid voor digitalisering bij minister Bernard 

Clerfayt te liggen, eveneens bevoegd voor Werk en Beroepsopleiding, 

Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn. De nadruk van het beleid lag de voorbije 

beleidsperiode voornamelijk op de totstandkoming van Brussel als digitale 

Smart City, met een competitief 5G-netwerk, publieke gratis WiFi HotSpots 

(bijvoorbeeld in metrostations) en de integratie van slimme technologieën en 

toepassingen. In deze context verstrekt de Brusselse regio financiële middelen 

aan publieke computerruimtes om toegang tot digitale infrastructuur te 

ondersteunen.  

 

In Vlaanderen zijn de gewestelijke en gemeenschapsbevoegdheden 

samengebracht in de Vlaamse overheid. Voormalig minister Liesbeth Homans 
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was bevoegd voor de Informatiesamenleving, Bestuurs- en Binnenlandse 

Zaken, Integratie, Huisvesting, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Onder 

minister Homans werd het Programma Vlaanderen Radicaal Digitaal ingevoerd. 

Dit programma heeft tot doel om de interactie tussen burgers en overheid tegen 

2020 volledig te digitaliseren. De Vlaamse overheid legt de nadruk overwegend 

op het digitaliseren van overheidsprocessen en dienstverlening, en minder op 

infrastructuur en vaardigheden van burgers. In dit opzicht wijkt ze af van de 

federale, Brusselse en Waalse overheden. 

 

Figuur 2: Verdeling van bevoegdheid m.b.t. digitalisering 

 
 

Bovenstaande analyse toont aan dat er meerdere actoren een rol spelen in het 

beleid rond digitalisering. Elk van deze spelers heeft een eigen visie en 

bevoegdheden. Wij geven dit grafisch weer in bovenstaande figuur. De 

verschillende visies worden, op verschillende niveaus, omgezet in beleid en 

strategieën rond digitalisering. Op federaal, Waals en Brussels niveau wordt het 

economisch belang van digitalisering benadrukt. Daarbij wordt ingezet op 

infrastructuur, digitale publieke diensten en de vaardigheden van burgers. In 
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Vlaanderen ligt de nadruk eerder op de digitale communicatie tussen burger en 

overheid. Bij gebrek aan één minister bevoegd voor een eenduidig digitaal 

inclusie beleid en bij gebrek aan een geïntegreerde strategie rond digitale 

inclusie, ontstaat een lappendeken van bevoegdheden en strategieën.  

 

2. De toenemende digitalisering 

 

In dit deel gaan we na in hoeverre overheden inzetten op digitalisering, en of 

ze in dezelfde mate aandacht besteden aan digitale inclusie. Ten eerste valt het 

op dat in bijna alle beleidsdocumenten digitalisering vernoemd wordt. 

Overheden vermelden op alle niveaus en in alle domeinen twee doelstellingen: 

het digitaliseren van de eigen interne processen en het digitaliseren van 

dienstverlening naar de burger (en ondernemingen) toe.  

 

Ten tweede stellen we vast dat zowat alle overheden ervan overtuigd zijn dat 

digitalisering zal leiden tot interne efficiëntiewinsten, administratieve 

vereenvoudiging en kostenbesparingen. Het digitaliseren van dienstverlening 

zou ook beter inspelen op de noden van de burger. Het implementeren van 

digitale diensten komt in verschillende digitaliseringsstrategieën terug. Via de 

Digital Belgium strategie wil de federale overheid een sterke digitale overheid 

creëren, met toepassingen die burgers en organisaties bereiken. De Vlaamse 

overheid wil met haar ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal Programma’ alle interacties 

tussen burger en overheid digitaal maken via websites, tools en platformen. 

Volgens het Ensemble Simplifions plan van de Franstalige Gemeenschap en het 

Waalse Gewest zorgt digitalisering voor administratieve vereenvoudiging van 

diensten voor de burger.  

 

Ten derde zijn overheden van mening dat diensten niet louter gedigitaliseerd 

moeten worden, maar ook offline interactiemogelijkheden moeten worden 

afgebouwd. Een beperkt aantal actoren is van mening dat burgers nog steeds 

niet-digitaal met de overheid moeten kunnen interageren. Maar dit is duidelijk 

de minderheid. Wel wordt veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van 

websites en diensten, zodat elke burger ze kan gebruiken. 
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We stellen uit het bovenstaande vast dat digitalisering een belangrijk thema is 

bij Belgische beleidsmakers, voornamelijk wat dienstverlening en interne 

processen betreft. Dit heeft niet louter impact op de burger, maar ook op de 

eigen medewerkers. Aangezien die websites, applicaties en toepassingen 

doorgaans toegang verlenen tot essentiële diensten en informatie is het 

belangrijk de vraag te stellen of ook aandacht wordt besteed aan mogelijke 

uitsluiting van bepaalde doelgroepen. Deze vraag wordt in de volgende 

paragrafen besproken, waar we eerst de algemene regeerakkoorden, 

vervolgens de digitaliseringsstrategieën en tot slot de plannen en beleidsnota’s 

uit de verschillende beleidsdomeinen bespreken.  

 

3. Algemene doelstellingen onder de loep: regeerakkoorden 

 

Het federale regeerakkoord gaat expliciet in op het bestrijden van de digitale 

kloof. Samen met de Gemeenschappen en het middenveld wenst de federale 

overheid te onderzoeken hoe het e-inclusie beleid kan geïntensifieerd worden, 

zowel wat betreft toegankelijkheid en toegang, als op het vlak van het gebruik 

van digitale media in het dagelijks leven. Ze vermeldt eveneens het concept 

‘digitale kloof van de 2e graad’ om te verwijzen naar de kloof tussen de ervaring 

van een individu op het internet enerzijds en de verwachtingen van de 

samenleving op het vlak van het gebruik van digitale media in het socio-

economisch domein anderzijds. De oplossing is volgens de overheid digitale 

diensten aantrekkelijker te maken door gebruiksvriendelijke en kwaliteitsvolle 

toepassingen, en het afschaffen van offlinekanalen. De concepten worden 

steeds vermeld in de context van armoedebestrijding. 

 

Ook in het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 wordt de link tussen digitale 

inclusie en armoedebestrijding gelegd. Bij de digitalisering van diensten wil de 

Vlaamse overheid immers voldoende aandacht besteden aan mensen die nog 

niet bekend zijn met digitale media. Kwetsbare groepen moeten voldoende 

toegang en vaardigheden hebben om met digitale media te kunnen omgaan. 

Via het dichten van de digitale kloof wil de overheid drempels tot participatie 

voor mensen in armoede wegwerken. Verder acht de Vlaamse overheid het 

belangrijk om binnen inburgeringstrajecten oog te hebben voor de digitale kloof, 
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voornamelijk bij zwakkere doelgroepen zoals analfabeten, laaggeletterden en 

ouderen. In het Flemish Reform Program 2018 wordt eveneens verwezen naar 

het dichten van de digitale kloof als cruciaal thema in de armoedebestrijding in 

Vlaanderen. Via het ‘Wie Online’ programma wil de overheid mensen in armoede 

motiveren en ondersteunen om digitale media te gebruiken. Ook in de context 

van mediabeleid wordt gesproken over het digitaal en mediageletterd maken 

van kwetsbare individuen. Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Digitale en 

Mediawijsheid, moet hierin een belangrijke rol spelen.  

 

In de regeerakkoorden op de overige beleidsniveaus is de aandacht voor digitale 

inclusie veel minder aanwezig. In de Waalse overeenkomst ‘La Wallonie plus 

forte’ en in het oudere akkoord ‘Oser, innover, rassembler’ wordt digitale 

uitsluiting niet vermeld. Hetzelfde geldt voor de regeerakkoorden van de 

Brusselse Gewestregering en de Gemeenschapscommissies. Het akkoord van de 

Franstalige Gemeenschap vermeldt louter dat de overheid wil inzetten op 

langeafstandsonderwijs met het oog op het dichten van de digitale kloof. Dit 

wordt echter niet verder uitgewerkt.  

 

Uit de resultaten stellen we vast dat de regeerakkoorden voor de periode 2014-

2019, van elkaar verschillen op het vlak van digitale inclusie. De federale en 

Vlaamse overheden vermelden meermaals het thema, maar louter in de context 

van armoedebestrijding. Andere overheden besteden er nauwelijks aandacht 

aan. 

 

4. Digitaliseringsstrategieën in België 

 

4.1 Digital Belgium  

 

Op federaal niveau wil de digitaliseringsstrategie ‘Digital Belgium’ de digitale 

positie van België internationaal versterken door te werken aan vijf 

doelstellingen. Eén van die doelstellingen is het creëren van een digitale 

overheid tegen 2020. Centraal daarin staat het ontwikkelen van elektronische 

toepassingen om te interageren met burgers en organisaties. Die toepassingen 

worden zichtbaar gemaakt via het portaal ‘Belgium.be’. In het creëren van 
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applicaties en websites worden federale overheidsdiensten bijgestaan door de 

DG Digitale Transformatie, deel van de FOD Beleid en Ondersteuning. De DG 

Digitale Transformatie heeft bouwblokken ter beschikking die gebruikt kunnen 

worden om digitale publieke diensten te ontwikkelen. Deze dienst beschikt 

voorlopig niet over een strategie om de bouwblokken of toepassingen digitaal 

inclusief te maken. 

 

Zoals reeds aangehaald wenst de federale overheid sterk in te zetten op de 

digitalisering van diensten. Het is dan ook essentieel na te gaan of er in het 

beleid wordt verwezen naar aspecten van digitale uitsluiting. Er wordt in de 

beleidsnota Digitale Agenda 2019 verwezen naar het ‘Digital Belgium Skills 

Fund’ om “de digitale kloof te dichten en aan meer burgers de kans te geven 

hun digitale vaardigheden te versterken” (Belgische Kamer van 

volksvertegenwoordigers, 2018, p.17). Organisaties die bezig zijn met het 

thema digitale inclusie kunnen via een projectoproep van Koning Boudewijn 

Stichting financiële ondersteuning verwerven. Naast het Digital Belgium Skills 

Fund wijst de federale overheid in haar Digital Belgium plan op het belang van 

BeCentral in het overbruggen van de digitale kloof. BeCentral is een digitale 

campus waar burgers in contact komen met technologie via startups, en waar 

ze hun digitale vaardigheden kunnen versterken (‘www.becentral.org’). Het 

economisch belang van digitale vaardigheden wordt in de Digital Belgium 

strategie sterk benadrukt.  

 

4.2 Vlaanderen Radicaal Digitaal 

 

In de context van digitalisering heeft de Vlaamse overheid de strategie 

Vlaanderen Radicaal Digitaal in het leven geroepen. De centrale visie in de 

strategie luidt dat alle Vlaamse overheidsdienstverlening en -communicatie met 

burgers tegen 2020 gedigitaliseerd moeten zijn. Daarmee ligt de strategie in lijn 

met de doelstellingen van de Europese Digitale Agenda. De Vlaamse overheid is 

van mening dat informatie een belangrijk goed is in onze samenleving. 

Informatie moet op digitale wijze verspreid worden naar alle burgers, die zelf 

toenemend op een digitale manier willen bereikt worden. Naast digitale 

platformen en applicaties wil de overheid haar contact-center 1700 telefonisch 
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bereikbaar blijven in het kader van digitale inclusie. In de strategie 2015-2019 

wordt kort verwezen naar de digitale kloof in volgend citaat: 

 

“Er is voldoende aandacht voor zij die minder gemakkelijk contact maken 

met de overheid. Digibeten worden ondersteund in het project begeleid 

digitaal. Het Agentschap Informatie Vlaanderen zal, in samenspraak met 

de lokale besturen en andere partners actief rond e-inclusie, vorm geven 

aan dit initiatief.” (Vlaamse Overheid, 2015, p.14). 

 

Er wordt met andere woorden aandacht besteed aan digitale uitsluiting op het 

vlak van communicatie tussen burger en overheid. Een specifieke toelichting 

van het gebruikte concept is echter nergens terug te vinden.  

 

In de context van dienstverlening is het Vlaamse Bestuursdecreet, in werking 

getreden in 2019, interessant om door te lichten. Het decreet heeft tot doel om 

open en toegankelijke diensten te creëren. In het voorafgaande Groenboek 

‘Bestuur’, gepubliceerd in 2016, vinden we feedback en adviezen terug van 

stakeholders, die betrekking hebben op de elementen die aan bod dienen te 

komen in het uiteindelijke decreet. Het departement Kanselarij en Bestuur, 

benadrukt in het Groenboek het belang van een inclusieve overheid, met 

aandacht voor digitale inclusie. Het departement stelt dat het essentieel is oog 

te hebben voor burgers die nog niet mee zijn met digitale media. De Vlaamse 

overheid én andere stakeholders moeten inzetten op toegang tot betaalbaar 

internet, ondersteuning aan burgers en op het vergroten van motivatie en 

vertrouwen van burgers ten aanzien van digitale media. Het departement geeft 

in het Groenboek tevens aan dat diverse kanalen moeten ingezet worden, 

waaronder ook offlinekanalen. Deze nood aan offline interactiemogelijkheden 

wordt in het Groenboek ook benadrukt door burgers zelf en door 

middenveldactoren. Burgers zijn bezorgd over de digitalisering van diensten. 

Naast het versterken van digitale vaardigheden, moet volgens hen ook ingezet 

worden op het voorzien van offlinekanalen. Dit dient een essentieel onderdeel 

te zijn van het beleid. 

 

Feedback van burgers, strategische adviesraden, de Vlaamse Vereniging voor 

Steden en Gemeenten (VVSG), de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) 
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en andere organisaties leidde uiteindelijk tot een Witboek ‘Open en wendbare 

overheid’. Hierin valt op dat, hoewel het thema van digitale inclusie meerdere 

keren vermeld staat in het Groenboek, die aandacht niet langer aanwezig is in 

het Witboek. Het Witboek vermeldt vaag dat overheidsdiensten alle burgers 

dienen te betrekken. Specifieke acties of verdere toelichtingen vinden we niet 

terug. Het uiteindelijke Bestuursdecreet dat van kracht ging in 2019 bevat 

echter geen enkele vermelding meer van digitale uitsluiting, wat in schril 

contrast staat met het oorspronkelijke ontwerp.  

 

Andere kritiek komt uit de hoek van het agentschap Informatie Vlaanderen, met 

de visietekst ‘Digitale overheid: Visie gebruiksvriendelijke digitale 

dienstverlening’. Hierin staat te lezen dat wanneer de Vlaamse overheid alle 

interactie tussen overheidsdiensten en burgers, lokale autoriteiten en bedrijven 

wil digitaliseren tegen 2020, er maatregelen moeten genomen worden om 

iedereen hierbij te betrekken. Naar mening van het agentschap dient de 

Vlaamse overheid immers potentiële struikelblokken die burgers beletten om 

digitale media te gebruiken, uit de weg te ruimen. Daarbij wordt verwezen naar 

een gebrek aan toegang, vaardigheden, motivatie, vertrouwen en/of sociale 

netwerken. De overheid moet toegang tot digitale media en hotspots voorzien 

op publieke plaatsen, en daarbij begeleiding voorzien om burgers te 

ondersteunen. Verder dient de overheid haar eigen dienstverlening te 

vereenvoudigen vooraleer ze te digitaliseren, opdat ze zo toegankelijk mogelijk 

zou zijn voor iedereen. Het agentschap geeft tot slot ook mee dat het 

noodzakelijk is te onthouden dat burgers verschillende beweegredenen en 

manieren hebben om digitale media te gebruiken.  

 

Het agentschap Informatie Vlaanderen, dat betrokken is bij de Vlaanderen 

Radicaal Digitaal strategie, heeft eveneens een memorandum ‘Een overheid die 

je beter begrijpt’ gepubliceerd. In dit memorandum wordt de noodzaak om een 

toegankelijke digitale overheid te implementeren verder toegelicht. Digitale 

inclusie komt echter niet aan bod in dit memorandum.   

 

We kunnen hieruit concluderen dat digitalisering van de dienstverlening voor 

Vlaanderen een prioritaire doelstelling is. Volgens enkele stakeholders leidt dit 

tot een digitaliseringspush, waarbij meer aandacht moet uitgaan naar digitale 
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uitsluitingsmechanismen en het creëren van toegankelijke publieke diensten. In 

het Vlaanderen Radicaal Digitaal Programma wordt verwezen naar het belang 

van e-inclusie, voornamelijk in het kader van kwetsbare groepen. Echter, het 

concept wordt niet verder toegelicht, noch worden er concrete maatregelen 

voorgesteld om alle burgers te betrekken bij de digitalisering van diensten. De 

Vlaamse overheid gaat ervan uit dat alle burgers willen en moeten betrokken 

worden bij die digitaliseringsgolf door louter in te zetten op digitale toegang en 

vaardigheden.  

 

4.3 Digital Wallonia 

  

De Digital Wallonia strategie van voormalig minister voor Digitalisering, 

Innovatie, Economie en Werk, Pierre-Yves Jeholet, legt de nadruk op de 

totstandkoming van een sterke digitale economie, de digitalisering van publieke 

dienstverlening en de vaardigheden van burgers om te participeren op de 

arbeidsmarkt. Een nieuwe strategie werd ingevoerd voor de periode 2019 tot 

2024, met dezelfde doelstellingen.  

 

In de voormalige strategie wordt gesproken over het streven naar digital by 

default, maar met een multichannel strategie, opdat iedereen toegang behoudt 

tot kwaliteitsvolle dienstverlening. De overheid geeft in de strategie weer dat de 

strijd tegen digitale ongelijkheden deel uitmaakt van de digitaliseringsgolf, 

waarbij niet enkel toegang tot infrastructuur, maar ook digitale geletterdheid in 

de brede zin belangrijke thema’s zijn. In de nieuwe strategie 2019-2024 is 

dezelfde aandacht voor digitale inclusie aanwezig. De overheid geeft mee dat 

burgers zonder voldoende digitale competenties niet kunnen participeren in 

onze samenleving en op de arbeidsmarkt. Vanop jonge leeftijd moet worden 

ingezet op digitale geletterdheid van burgers in het kader van digitale inclusie. 

We zien met andere woorden dat er in de Digital Wallonia strategie bijzondere 

aandacht wordt besteed aan de problematiek van digitale inclusie. De nadruk 

ligt echter op het belang van digitale geletterdheid, competenties die essentieel 

zijn voor de maatschappelijke en economische participatie van burgers: “La 

littératie numérique est indispensable au développement personnel et 

professionnel de tous les citoyens. Elle doit faire l’objet d’une instruction 



18 
©	IDEALiC	–	Powered	by	BELSPO	–	imec-SMIT	Vrije	Universiteit	Brussel	–	Centre	de	recherché	
Travail	&	Technologies	de	la	Fondation	Travail-Université	

spécifique dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, (…).” (Gouvernement 

Wallon, 2015, p.13).  

 

In het Brusselse Gewest bestaan diverse plannen met betrekking tot de 

digitalisering in de regio. In dit gewest ligt de focus voornamelijk op het uitrollen 

van een Smart City. In de Smart City strategie wordt verwezen naar digitale 

inclusie in de context van de Espaces Publics Numériques (EPN). Er moeten 

onder andere nieuwe opleidingsvormen worden uitgewerkt en de opdracht van 

de Espaces Publics Numériques (EPN) dient ingebed te worden in het regionale 

beleid.  In het ‘Smartcity.brussels Witboek 2014-2019’, een uitgave van het 

Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), wordt eveneens 

aandacht geschonken aan de thematiek. De Urbizone met openbare WiFi 

HotSpots moet de digitale kloof dichten door mobiele internetverbinding te 

voorzien op strategische plaatsen. We stellen vast dat het Gewest aandacht 

heeft voor het digitaal insluiten van haar burgers, om van Brussel een digitale 

hoofdstad te kunnen maken. Digitale geletterdheid is volgens de overheid 

essentieel om van Brussel een slimme stad te maken. In de ‘Projectoproep 

2018: Smart City – Digitale inclusie van de overheidsdienst ‘Brussel 

Gewestelijke Coördinatie’, wordt verwezen naar een digitale kloof met vier 

elementen: motivatie, bezit, digitale vaardigheden en gebruik. Op deze zaken 

kunnen verschillende kloven ontstaan, afhankelijk van de gebruiker. Via de 

projectoproep wil de overheid middenveldactoren ondersteunen die oplossingen 

aanbieden om de digitale kloof te overbruggen.  

 

We kunnen uit de bovenstaande resultaten concluderen dat er diverse 

digitaliseringsstrategieën aanwezig zijn in België, elk met een eigen visie op het 

belang en de invulling van digitale inclusie. In de figuur hieronder geven we een 

kort overzicht van hoe de diverse overheden de problematiek bekijken.  
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Figuur 3: Digitale inclusie in digitaliseringsstrategieën 

 
 

We stellen vast dat de thematiek meermaals vermeld wordt in de diverse 

digitaliseringsstrategieën, maar dat elke overheid haar eigen invulling geeft. De 

term ‘digitale kloof’—hoewel intussen achterhaald in de wetenschappelijke 

literatuur—wordt over het algemeen nog steeds gebruikt om te verwijzen naar 

een gebrek aan toegang en/of vaardigheden bij burgers. Het Brusselse beleid 

plaatst de problematiek eerder in de context van Brussel als Smart City en geeft 

een duidelijke en bredere definitie weer in haar ‘Projectoproep Smart City – 

Digitale inclusie’. Wat wel opvalt, is dat op verschillende niveaus 

middenveldorganisaties en lokale besturen als essentiële partners gezien 

worden bij het nemen van maatregelen. Op federaal niveau zijn dat BeCentral 

en organisaties die ondersteund worden via het Digital Belgium Skills Fund. Ook 

in de Brusselse regio wordt gewerkt met financiële ondersteuning aan 

organisaties die zich richten op digitale inclusie. In de Waalse strategie zijn 

minder oplossingen terug te vinden, maar we weten uit andere documenten dat 

de regio—net als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest—beschikt over een 
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netwerk van Espaces Publics Numériques of openbare ruimtes waar toegang tot 

digitale infrastructuur gecombineerd wordt met persoonlijke begeleiding. 

 

5. Digitale inclusie in de diverse beleidsdomeinen 

 

Naast de beleidsdocumenten die rechtstreeks betrekking hebben op 

digitalisering is het eveneens relevant te kijken naar de overige 

beleidsdomeinen. Beslissingen met betrekking tot digitalisering worden immers 

op meerdere domeinen genomen. Digitale uitsluiting speelt zich ook af op 

diverse maatschappelijke- en levensdomeinen van de burgers. We bespreken in 

de volgende paragrafen per beleidsdomein in welke mate en op welke manier 

aandacht wordt besteed aan digitale inclusie.  

 

5.1 Bestuurszaken en Administratieve Vereenvoudiging 

 

Federaal beleid Binnenlandse Zaken 

 
Uit de federale beleidsnota Binnenlandse Zaken 2019 blijkt dat de overheid wil 

inzetten op de digitalisering van communicatiekanalen van politie- en 

hulpdiensten. In dit document wordt echter nergens vermelding gemaakt van 

mogelijke vormen van digitale uitsluiting, hoewel het hier wel toegang tot 

essentiële diensten en informatie betreft. In de beleidsnota Administratieve 

Vereenvoudiging staat digitalisering minder in de kijker. In dit document komt 

digitale inclusie niet eens voor. Ook in het Koninklijk Besluit ‘Elektronische 

identificatie van publieke diensten’, een regelgeving gericht op externe 

dienstverleners die een elektronische applicatie willen voorstellen die gebruikt 

kan worden voor overheidsdoelstellingen, wordt hier niet op ingegaan. In het 

Digital Belgium plan, waarin het creëren van een digitale overheid een 

hoofddoelstelling is, wordt digitale inclusie wel besproken. Dit document en de 

resultaten ervan bespraken we reeds in de bovenstaande paragrafen. 

 

De federale Dienst Administratieve Vereenvoudiging werkt transversaal met 

overheidsdiensten samen om de administratieve lasten voor burgers, bedrijven 
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en overheidsadministraties te verlichten. De dienst kan voorstellen formuleren 

en acties coördineren en houdt zich voornamelijk bezig met het evalueren van 

de efficiëntie en het interne werklast van publieke diensten. In dit proces wordt 

weinig aandacht besteed aan digitale uitsluiting van burgers. Via het ‘Kafka.be’ 

portaal, een samenwerking tussen de Dienst Administratieve Vereenvoudiging 

en de minister voor Digitalisering, kunnen burgers en organisaties wel feedback 

geven over de digitalisering van publieke diensten. Gezien het portaal louter 

online toegankelijk is, worden burgers die niet digitaal actief zijn, niet 

betrokken. 

 

Vlaanderen digitaal 
 

In Vlaanderen ligt de nadruk nog meer op de digitalisering van diensten en 

interne processen dan op andere beleidsniveaus. Voormalig minister van 

Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 

Armoedebestrijding Liesbeth Homans geeft in haar beleidsnota Bestuurszaken 

2014-2019 aan dat burgers “die de mogelijkheden of vaardigheden niet hebben 

om digitaal met de overheid te communiceren, niet uit het oog worden 

verloren.” (Homans, 2014, p.9). Minister Homans wil met haar beleid aansluiten 

bij de Vlaanderen Radicaal Digitaal strategie, maar wil tevens voldoende 

aandacht schenken aan doelgroepen voor wie digitalisering minder evident is. 

Ook bij het afschaffen van papieren informatie en communicatie acht de minister 

het cruciaal voldoende aandacht te besteden aan mensen die nog niet mee zijn 

met digitale media. Samen met het lokale bestuursniveau wil de minister 

onderzoeken hoe elke gemeente niet-digitale burgers kan ondersteunen in het 

digitaal interageren met hun overheid. We zien met andere woorden dat er in 

het Vlaamse beleid geen concrete concepten of drempels worden vermeld om 

de thematiek te duiden. Het zwaartepunt ligt op de mogelijkheid voor burgers 

om gebruik te maken van digitale publieke diensten. Ook in de beleidsbrief 

Bestuurszaken 2017-2018 vermeldt minister Homans het belang van 

toegankelijke dienstverlening en begeleiding “van burgers die niet thuis zijn in 

de digitale wereld.” (Homans, 2017, p.25).  

 

‘Ensemble Simplifions’: Wallonië en de Franstalige Gemeenschap 
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In het Waalse Gewest was Administratieve Vereenvoudiging tijdens de periode 

2014-2019 een bevoegdheid van minister Alda Greoli en in de Franstalige 

Gemeenschap van minister André Flahaut. Beide overheidsniveaus werkten op 

dit thema samen het plan ‘Ensemble Simplifions’ uit, gecoördineerd door de 

eWBS (‘e-Wallonie-Bruxelles Simplification’). Dit is de dienst voor 

administratieve vereenvoudiging en digitale dienstverlening van beide regio’s. 

Met de ‘Ensemble Simplifions’ strategie wil de eWBS de publieke diensten van 

beide overheden digitaliseren in functie van administratieve vereenvoudiging. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de bredere digitaliseringsstrategie Digital 

Wallonia. Het eerste ‘Ensemble Simplifions’ plan werd geïmplementeerd in 2014, 

de tweede en huidige versie in 2016.    

 

In de strategie lezen we dat beide overheidsniveaus rekening willen houden met 

de digitale kloof en de nood aan toegang tot informatie, de verschillen tussen 

burgers en de kwetsbaarheid van bepaalde groepen in onze samenleving. Om 

diensten te creëren die beter aansluiten bij de noden van burgers, zijn 

dienstverleners actief betrokken in het opstellen van het actieplan. Daarbij 

wordt rekening gehouden met hun bezorgdheden. Betrokken dienstverleners 

geven aan dat een multichannel aanpak met offlinekanalen essentieel is om 

bepaalde doelgroepen te blijven bereiken. 

 

Brusselse administratieve vereenvoudiging 
 

Net zoals op andere niveaus, implementeert het Brusselse Gewest een strategie 

gericht op administratieve vereenvoudiging door het invoeren van digitale 

publieke diensten: ‘Administratieve Vereenvoudiging 2015-2020’. De Brusselse 

Gewestoverheid wil sterk inzetten op de digitalisering van diensten en de eigen 

processen in functie van de digitale stad. De transversale strategie is 

geïmplementeerd door Easybrussels, het agentschap voor administratieve 

vereenvoudiging. De technische kant van het verhaal is de verantwoordelijkheid 

van het Centrum voor Informatica van het Brusselse Gewest (CIBG), die IT-

oplossingen en projecten (bv. IRISbox) uitdenkt voor Brusselse publieke 

overheden.  
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Digitale inclusie vormt één van de bezorgdheden in de strategie. Volgens 

Easybrussels is de digitale kloof een belangrijke werkelijkheid in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Dit beïnvloedt het welslagen of falen van elke actie met 

betrekking tot administratieve vereenvoudiging en mag dus niet worden 

onderschat. In 2016 stond het jaarlijkse colloquium van Easybrussels in het 

teken van het thema van digitale inclusie. Het evenement had tot doel de 

aandacht te vestigen op de risico’s van de digitalisering van publieke diensten. 

Zo benadrukt Easybrussels dat een gebrek aan opleiding, vaardigheden of 

financiële middelen kan mensen ervan weerhouden om deze digitale media te 

gebruiken.  

 

In het verslag aan de regering ‘De administratieve vereenvoudiging in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest’ over de werkzaamheden van het agentschap 

voor administratieve vereenvoudiging, staat het volgende: “Niet-

geconnecteerde bevolkingsgroepen moeten tijd krijgen om het digitale te leren 

kennen en toegang krijgen tot informaticamateriaal. De Openbare 

Computerruimtes (OCR) vervullen deze opdracht” (EasyBrussels, 2017, p.29). 

Deze computerruimtes moeten burgers helpen bij het gebruik van digitale 

media, zodat de digitale kloof kan worden overbrugd. Volgens Easybrussels 

heeft dit OCR-netwerk echter meer financiële steun nodig om te investeren in 

moderne infrastructuur en om de burgers op de best mogelijke manier te 

ondersteunen. We concluderen dat de Brusselse overheid digitale inclusie 

belangrijk vindt in het kader van digitale diensten en administratieve 

vereenvoudiging. Dit komt in grote mate overeen met de discussie op het 

Vlaamse beleidsniveau. 

 

Conclusie: ondersteuning in plaats van proactieve maatregelen 
 

De resultaten uit bovenstaande paragrafen tonen aan dat op diverse 

overheidsniveaus wordt ingezet op de digitalisering van publieke diensten in 

functie van administratieve vereenvoudiging en efficiëntie. Hoewel het belang 

van digitalisering benadrukt wordt op alle niveaus, hebben overheden hun eigen 

visie op de thematiek van digitale uitsluiting. Onderstaande figuur geeft een 

overzicht van deze visies. Op federaal niveau wordt nauwelijks verwezen naar 
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digitale inclusie. De Vlaamse overheid benadrukt de digitale interactie met de 

burger. Naar de thematiek van digitale uitsluiting wordt op Vlaams niveau 

meermaals verwezen, zonder echter het concept te definiëren.  

 

Het blijkt dat elke overheid haar maatregelen neemt om diensten te 

digitaliseren. Daarbij wordt echter geen rekening gehouden met het proactief 

inclusief maken van diensten. In de plaats daarvan worden maatregelen 

genomen om (kwetsbare) burgers die de digitale diensten als uitdaging ervaren, 

op te vangen. Het zijn voornamelijk lokale actoren – lokale besturen openbare 

computerruimtes, Espaces Publics Numériques – die deze acties moeten 

doorvoeren. Verder besluiten we dat hoewel de problematiek aan bod komt, er 

een onevenwicht is tussen de hoge mate aan digitalisering en de beperkte 

aandacht voor digitale inclusie.   

 

Figuur 4: Digitale inclusie in domein Dienstverlening 
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5.2 Economisch en werkgelegenheidsbeleid 

 
Het economisch belang van digitale media wordt in het federale, Waalse en 

Brusselse beleid sterk benadrukt. Waar de Vlaamse overheid de nadruk legt op 

de digitale interactie tussen burger en overheid, focussen de overige niveaus op 

de economische participatie van burgers en op de integratie van digitale media 

in de arbeidsmarkt. 

 

Het economisch belang van digitalisering 

 

Op federaal niveau wil minister Kris Peeters digitale diensten ontwikkelen om te 

interageren met burgers en organisaties. De minister is ervan overtuigd dat 

digitale media heel wat opportuniteiten bieden voor de Belgische economie. 

Deze visie komt eveneens terug in de Digital Belgium strategie. Wanneer de 

overheid het economisch domein digitaliseert, is het volgens de minister 

belangrijk de groep burgers die de digitale (r)evolutie hebben gemist, in het 

achterhoofd te houden. Een concreet concept of definitie wordt in de beleidsnota 

Economie 2019 echter niet gegeven, noch worden praktische maatregelen 

voorgesteld om deze doelstelling te bereiken. In de beleidsnota Economie 2018 

werd nog vermeld dat burgers de mogelijkheid moesten hebben om te opteren 

voor offlinekanalen. Dit wordt echter niet meegenomen naar de volgende 

beleidsperiode. In zijn beleid wordt de minister voor Economie bijgestaan door 

de Federale Overheidsdienst Economie. De overheidsdienst heeft een 

overeenkomst waarin haar opdrachten terug te vinden zijn. In de huidige 

overeenkomst wordt meermaals gesproken over het belang van de digitalisering 

van interne diensten. Hoewel deze digitalisering impact heeft op de eigen 

medewerkers, wordt de link met mogelijke digitale uitsluiting niet gelegd.   

 

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt de nadruk op de economische 

meerwaarde van digitale media, zo blijkt uit het regeerakkoord. De economische 

Strategie 2025 heeft tot doel om de Brusselse economie te stimuleren binnen 

een tienjarige toekomstvisie. In de strategie komt digitalisering echter beperkt 

aan bod. Digitale inclusie daarentegen wordt niet vermeld, hoewel er wel 

gesproken wordt over het belang van digitale media voor de arbeidsmarkt en 
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de ontwikkeling van digitale diensten. Verder beschikt de regio over de ‘Small 

Business Act’, gericht tot KMO’s. Hoewel de kansen van digitale media voor de 

arbeidsmarkt en de impact op consumenten en bedrijven aan bod komen, wordt 

geen kanttekening over digitale uitsluiting gemaakt. Digitale inclusie wordt 

nergens behandeld, noch in specifieke plannen, noch in overige publicaties van 

de regionale overheidsdienst Brussel Economie en Werkgelegenheid. 

 

Het economisch beleid van Wallonië, in de periode 2014-2019 de bevoegdheid 

van minister Pierre-Yves Jeholet, werd vertaald in het ‘Plan Marshall 4.0’. Het 

plan benadrukt de economische opportuniteiten van digitalisering en het 

groeiende belang van technologische jobs. De actielijnen van het plan zijn ook 

meegenomen in andere beleidsdomeinen, zoals Digitalisering. In het ‘Plan 

Marshall 4.0’ staat vermeld dat er moet ingezet worden op de digital by default 

visie in de communicatiestrategie van het Gewest. Hierbij moet wel aandacht 

uitgaan naar de meest kwetsbare burgers in onze samenleving en die burgers 

die geen toegang hebben tot nieuwe technologieën: 

 

“Il conviendra toutefois d’accorder une attention particulière aux couches 

de la population les plus fragilisées et aux personnes qui ne disposent pas 

d’un accès aux nouvelles technologies.” (Gouvernement Wallon, 2015, 

p.33) 

 

Er wordt geen verdere toelichting gegeven over concrete maatregelen, met 

uitzondering van de idee dat beroepsopleidingen aangepast moeten zijn aan 

technologische veranderingen.   

 
In het Vlaams beleid ligt de nadruk eerder op de ontwikkeling van digitale 

toepassingen en applicaties om bedrijven en ondernemingen te ondersteunen.  

Hiermee wil voormalig minister Philippe Muyters sterker inzetten op 

administratieve vereenvoudiging en een betere communicatiestrategie die 

iedereen bereikt. Volgens minister Muyters zijn we immers beland in een 

kennissamenleving met allerlei technologische ontwikkelingen, en is het 

noodzakelijk dat iedereen voorbereid is op deze nieuwe uitdagingen. Het 

versterken van digitale vaardigheden via onderwijs is daarom een belangrijk 

aandachtspunt. 
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De digitalisering van de arbeidsmarkt 
 

Naast het economisch beleid van de regio’s is het essentieel te kijken naar het 

werkgelegenheidsbeleid. We zien dat federaal minister Kris Peeters in dit domein 

voornamelijk spreekt over de manier waarop digitale media onze manier van 

werken beïnvloeden en over hoe we digitale toepassingen kunnen inzetten om 

werknemers en werkgevers te ondersteunen. Hoewel de overheid de impact van 

digitalisering op de arbeidsmarkt erkent, wordt er door de minister en de 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg geen 

aandacht besteed aan digitale uitsluiting. Dit staat in schril contrast met de 

Digital Belgium strategie, waar het belang van digitale vaardigheden van 

burgers in de context van werkgelegenheid wel aan bod komt. 

 

De Waalse overheid haalt eveneens het belang van digitale vaardigheden aan 

en wijst daarbij naar beroepsopleidingen via organisaties zoals FOREM. Echter, 

digitale inclusie wordt niet expliciet vermeld in de Waalse beleidsdocumenten. 

Het Waalse Bureau voor Beroepsopleidingen en Werkgelegenheid (FOREM) 

heeft in 2016 zelf een document gepubliceerd met betrekking tot de impact van 

digitalisering op de arbeidsmarkt en beroepsopleidingen, met name ‘Effets de la 

transition numérique sur le secteur de l'éducation et de la formation en termes 

d'activités, métiers et compétences’. Hierin staat dat FOREM zich aansluit bij de 

digitaliseringsdoelstellingen van het economisch ‘Plan Marshall 4. Dit betekent 

dat in beroepsopleidingen moet worden ingezet op het leren gebruiken van 

digitale media zodat maatschappelijke insluiting gegarandeerd wordt. De 

digitalisering oefent immers invloed uit op de nodige competenties op de 

arbeidsmarkt. FOREM acht het essentieel om in te zetten op digitale 

vaardigheden, voornamelijk van werkzoekenden, en benadrukt het belang van 

toegang. Dit niet louter omwille van de economische meerwaarde, maar 

eveneens vanuit cultureel en sociaal belang.  

 

De focus op het versterken van digitale vaardigheden van burgers komt terug 

in het Waalse PMTIC-charter (Plan Mobilisateur des Technologies de 

l'Information et de la Communication). Het plan heeft als doel om 

werkzoekenden te sensibiliseren en bij te scholen op het vlak van informatie- 
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en communicatietechnologieën. De Waalse overheid erkent met dit plan in te 

willen zetten op opleidingen rond digitale media. Er wordt echter nergens 

expliciet melding gemaakt van digitale inclusie, noch van mogelijke obstakels, 

noch van maatregelen en strategieën. De CESW (Conseil Economique et Sociale 

de Wallonie) geeft in het jaarrapport 2017 wel aan dat het PMTIC-charter tot 

doel heeft werkzoekenden te vormen, en zo de digitale kloof te dichten. 

	

In de context van werkgelegenheid in Brussel is het ‘Plan Formation 2020’ een 

belangrijk document. Het plan heeft tot doel om de werkgelegenheidsgraad van 

Brusselse inwoners te verhogen en hun vaardigheden te verbeteren. Hoewel 

men via opleidingen voor werknemers gelijke kansen wil creëren, komt het 

aspect van digitalisering niet aan bod.  

 

De organisaties Bruxelles Formation en Actiris bieden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest beroepsleidingen aan om werkzoekenden en werknemers 

te ondersteunen. In hun beheerscontracten staat vermeld dat ze willen inzetten 

op de digitalisering van de eigen diensten om te communiceren met klanten. 

We vinden echter niets terug met betrekking tot digitale inclusie. Dit betekent 

dat de organisaties, die zelf kwetsbare burgers bereiken en ondersteunen, geen 

rekening houden met mogelijke digitale uitsluiting van die groep. De Vlaamse 

tegenhanger VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling) spreekt 

eveneens over de digitalisering van de eigen diensten om te interageren met 

klanten. Met de nieuwe communicatiestrategie wenst de VDAB in te zetten op 

een digital first approach. Dit houdt in dat offlinekanalen slechts gebruikt worden 

voor burgers met een lage graad aan digitale zelfredzaamheid. Eén van de 

doelstellingen is naar eigen zeggen de niet-digitaal vaardigen of de "device-

lozen" mee te krijgen. De zogenaamde Servicelijn ondersteunt die groep 

burgers door voor iedere werkzoekende een passend aanbod te voorzien, zoals 

opleiding, doorverwijzing naar face-to-face contact, enzovoort. Aan de noden 

van werkzoekenden moet volgens de organisatie met een passend aanbod 

tegemoet worden gekomen.  

 

Een andere Vlaamse organisatie die werkzoekenden en werknemers 

ondersteunt, Syntra Vlaanderen, streeft eveneens naar de digitalisering van de 

eigen diensten. De organisatie wil meer en meer digitaal communiceren met 
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haar klanten. Hierbij wordt niet gesproken over digitale inclusie. De toenemende 

digitalisering van de samenleving zorgt er volgens Syntra Vlaanderen wel voor 

dat de nood aan opleiding en ondersteuning van burgers en ondernemingen 

groot is. Eén van de beleidsprioriteiten van de organisatie is dan ook het 

versterken van digitale vaardigheden. 

 

In de beleidsnota van voormalig minister van Werkgelegenheid Philippe Muyters 

staat dat digitale vaardigheden essentieel zijn om te kunnen participeren op de 

arbeidsmarkt. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren. Opleiding en onderwijs 

spelen bij jongeren een cruciale rol in het verwerven van digitale vaardigheden. 

De minister haalt voorts aan dat Vlaamse burgers moeten kunnen genieten van 

de voordelen van digitale media. In relatie tot de arbeidsmarkt wordt verder 

niet gesproken over digitale uitsluiting. Wel verwijst de minister naar het STEM-

kader, waarbij technologische, digitale, wiskundige en wetenschappelijke 

beroepen bij jongeren worden gestimuleerd. In het STEM-kader van de Vlaamse 

overheid is echter niets terug te vinden over het belang van digitale inclusie.  

 

De Vlaamse SERV richting e-inclusie 

 

In het Vlaamse domein van werkgelegenheid en economie speelt de Sociaal-

Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een interessante rol met betrekking 

tot digitale inclusie. De organisatie is het overlegorgaan van de Vlaamse 

werkgevers- en werknemersorganisaties en de strategische adviesraad voor 

thema’s die verband houden met werk en (sociale) economie. De laatste jaren 

hecht de SERV heel wat belangstelling aan digitale inclusie. Met de Visienota 

Transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale 

beleidsagenda, uitgebracht in 2018, wil de instelling een kader creëren voor 

beleidsmakers om een digitale agenda uit te werken. Hiervoor is SERV in dialoog 

gegaan met sociale partners en heeft de huidige uitdagingen en noodzakelijke 

acties in het veld kunnen identificeren. De adviesraad is van mening dat de 

toenemende digitalisering zorgt voor kansen en uitdagingen in diverse 

maatschappelijke domeinen, waaronder de arbeidsmarkt. Daardoor is er nood 

aan een coherente beleidsagenda die wordt opgemaakt in samenspraak met 

sociale partners en andere stakeholders. De beleidsagenda moet inzetten op de 

volgende zaken: het versterken van toekomstgerichte competenties die aan de 
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noden van de arbeidsmarkt beantwoorden (via opleiding en onderwijs), 

aandacht schenken aan kwetsbare groepen (o.a. laaggeletterde werknemers, 

werkzoekenden, mensen met een beperking, ouderen en immigranten), 

aandacht schenken aan e-inclusie vanuit een brede visie (incl. toegang, 

vaardigheden, mediawijsheid, creëren van e-inclusieve diensten en 

ondersteuning van burgers m.b.t. het gebruik van digitale diensten).  

 

Conclusie: een focus op digitale vaardigheden 

 
De analyse geeft duidelijk de visie van diverse overheden weer. Daaruit blijkt 

met name dat digitalisering een belangrijke economische meerwaarde kan 

leveren. Voornamelijk de federale, Waalse en Brusselse beleidsmakers zetten in 

op het creëren van een sterke digitale economie en op de opportuniteiten van 

digitalisering. Verschillende beleidsdocumenten vermelden de invloed van 

digitale media op de economische- en arbeidsmarkt. In deze context achten de 

overheden het cruciaal in te zetten op de digitale vaardigheden van burgers, 

zodat ze voldoende kansen hebben om te participeren in de samenleving en op 

de arbeidsmarkt.  

 
Er wordt in het economisch- en werkgelegenheidsbeleid nergens expliciet 

verwezen naar digitale inclusie of een aansluitend concept. Enkele keren wordt 

gesproken over de noodzaak om burgers digitaal vaardig te maken of bekend 

te maken met technologische uitdagingen, in functie van hun participatie op de 

arbeidsmarkt. Verder verwijzen voornamelijk instellingen voor 

werkgelegenheid—VDAB, FOREM, Actiris—naar het inzetten op digitale 

vaardigheden in beroepsopleidingen. 
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Figuur 5: Digitale inclusie in domeinen Economie en Werk  

 
 

5.3 Een focus op kwetsbaren: Armoedebestrijding en sociale zaken 

 
Het algemeen regeerakkoord van de federale en Vlaamse overheden plaatst de 

thematiek van digitale inclusie in de context van armoedebestrijding. De link 

tussen digitale uitsluiting enerzijds en armoedebestrijding en kwetsbare 

doelgroepen anderzijds wordt vaker naar voren geschoven in beleid. We 

bespreken hieronder de resultaten met betrekking tot de domeinen 

Armoedebestrijding, Maatschappelijke Integratie en Sociale Zaken.  

 

Sociale zaken en maatschappelijke integratie 
 

In de federale beleidsnota Maatschappelijke Integratie maakt minister Dennis 

Ducarme geen vermelding van digitalisering, noch van digitale inclusie. Ook de 
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POD Maatschappelijke Integratie, die verantwoordelijk is voor de implementatie 

van het beleid, spendeert relatief weinig aandacht aan de problematiek. Volgens 

de POD moeten digitale media ingezet worden in de context van administratieve 

vereenvoudiging. Digitale diensten moeten wel voor iedereen toegankelijk 

blijven, voornamelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Dit heeft 

echter meer betrekking op de eigen dienstverlening, dan op het belang van 

digitale inclusie in het domein van maatschappelijke integratie. De POD 

publiceert eveneens een jaarlijkse Barometer voor Maatschappelijke Integratie, 

waarin een state of the art gegeven wordt van de situatie in België. De 

Barometer van 2018 spreekt echter niet over digitaal mediagebruik, toegang of 

vaardigheden, waaruit we kunnen concluderen dat digitale inclusie niet 

beschouwd wordt als een indicator voor maatschappelijke integratie.  

 

Deze resultaten komen terug in het beleid van minister Maggie De Block. In de 

beleidsnota Sociale Zaken komt digitaal mediagebruik amper aan bod. Minister 

De Block is er voornamelijk van overtuigd dat digitale toepassingen moeten 

ingezet worden om burgers te informeren, maar maakt geen kanttekening over 

digitale inclusie. Dit is eveneens het geval in de beheersovereenkomst van de 

FOD Sociale Zekerheid, die onder de bevoegdheid van minister De Block valt. 

 

Op Vlaams niveau benadrukt voormalig minister Liesbeth Homans eveneens de 

meerwaarde van digitale toepassingen om immigranten te ondersteunen. Er 

wordt daarbij aandacht besteed aan de toegankelijkheid van die diensten. 

Volgens minister Homans moeten er eveneens maatregelen genomen worden 

om de digitale kloof te overbruggen. In haar beleidsnota Integratie en 

Inburgering 2014-2019 plaatst minister Homans de digitale kloof problematiek 

in het bredere kader van geletterdheid: 

 

“Om actief te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven moeten 

inburgeraars informatie kunnen verwerven en verwerken. Functioneel 

geletterd zijn is in dat kader zeer belangrijk. Geletterdheid is ruimer dan 

taalbeheersing en gaat ook over gecijferdheid en digitale geletterdheid. 

Binnen de inburgeringstrajecten wil ik extra aandacht voor het werken 

aan geletterdheid in zijn ruime betekenis. Op die manier wil ik de 
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Nederlandse taalverwerving extra ondersteunen en de digitale kloof 

verminderen.” (Homans, 2014, p.28). 

 

In de context van digitale inclusie wordt de verantwoordelijkheid voornamelijk 

gelegd bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering Atlas, die methodieken 

ontwikkelde in het kader van digitalisering en e-inclusie. Het agentschap heeft 

een mobiele applicatie waarmee nieuwkomers wegwijs worden gemaakt in de 

stad. E-inclusie maakt deel uit van de dagelijkse werking van de organisatie om 

zowel inburgeraars als medewerkers te sensibiliseren. Deze expertise zal in de 

toekomst worden ondergebracht bij andere agentschappen in het domein van 

maatschappelijke integratie. 

 

In het Vlaamse beleid rond Sociale Economie wordt weinig aandacht besteed 

aan het belang van digitalisering. De problematiek van digitale uitsluiting komt 

niet aan bod, hoewel het beleid wel ingaat op de participatie van kwetsbare 

groepen op de economische en arbeidsmarkt. Het Departement Werk en Sociale 

Economie schenkt eveneens geen aandacht aan de problematiek. Een andere 

belangrijke partner in dit domein is het Minderhedenforum, als 

belangenbehartiger van etnisch-culturele minderheden in onze samenleving. In 

de publicatie ‘Hefbomen voor lokale besturen’ van het Minderhedenforum lezen 

we dat lokale overheden meer aandacht besteden aan de digitale kloof. Dit door 

in te zetten op een combinatie van digitale en alternatieve dienstverlening. 

Burgers worden bovendien via initiatieven bekend gemaakt met de digitale 

wereld.  

 

Het Waalse beleid rond Sociale Zaken van voormalig minister Alda Greoli heeft 

betrekking op Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Maatschappelijke 

Integratie. In het algemeen regeerakkoord en in het ‘Plan de Cohésion Sociale 

2014-2019’ wordt nergens verwezen naar digitale uitsluiting of de impact van 

digitalisering met betrekking tot deze beleidsdomeinen. Het ondersteunende 

agentschap Portail de la Cohésion Sociale haalt wel in de publicatie ‘Cohésion 

Sociale, droits fondamentaux et pauvreté’ aan dat toegang tot digitale media 

een basisrecht moet zijn voor alle burgers. Om hierin te voorzien voorziet het 

agentschap een rol voor de Espaces Publics Numériques (EPN), die moeten 

focussen op het verlenen van toegang en ondersteuning. Volgens het 
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agentschap zijn digitale media essentieel om burgers te informeren en ermee 

te kunnen interageren. Deze digitale media zijn echter niet gelijk verspreid, 

waardoor een digitale kloof ontstaat. Met andere woorden, in dit beleid ligt de 

nadruk sterk op het gebrek aan toegang en de hieruit voortkomende 

ongelijkheden in onze samenleving. Het agentschap ziet echter een dubbele 

beweging: enerzijds verkleint de digitale kloof omdat sommige gebruikers 

nieuwe technologieën leren gebruiken, anderzijds verbreedt de digitale kloof 

aangezien de ontwikkeling van nieuwe diensten en content bepaalde burgers 

uitsluit.  

 

De zaken liggen iets anders in het Brussels beleid. In het algemeen 

regeerakkoord van de Brusselse Gewestregering wordt, in de context van 

Sociale Zaken, geen aandacht besteed aan digitale inclusie. De regionale 

organisatie Muntpunt heeft wel een online platform, ‘survivinginbrussels.be’, 

gelanceerd als Smart City toepassing. Dit platform verspreidt informatie naar 

kwetsbare burgers omtrent sociale ondersteuning. Burgers zonder toegang tot 

digitale media kunnen publieke HotSpots gebruiken bij de maatschappelijke 

organisaties Samusocial en Doucheflux.  

 

Uit de resultaten van de diverse overheden leiden we af dat de belangstelling 

voor digitale media matig is. Overheden die de meerwaarde ervan inzien, willen 

vooral digitale toepassingen en diensten gebruiken om inburgeraars te 

ondersteunen. De link met mogelijke digitale uitsluiting wordt enkele keren 

gelegd. Het Vlaamse niveau wil voornamelijk inzetten op digitale geletterdheid. 

Het agentschap Atlas moet in dit kader methodieken ontwikkelen en verspreiden 

naar overige agentschappen in dit beleidsdomein. Op Waals niveau wordt 

toegang tot digitale media als basisrecht gezien voor alle burgers in onze 

samenleving. De Espaces Publics Numériques of openbare plaatsen met toegang 

tot digitale media en begeleiding, moeten deze nood lenigen. 

 

Armoedebestrijding 

 

De thematiek van digitale uitsluiting komt nog sterker aan bod binnen het 

domein Armoedebestrijding. In federaal minister Peeters’ beleid rond 
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Armoedebestrijding wordt heel wat aandacht geschonken aan de problematiek. 

Digitale media moeten gebruikt worden om burgers te informeren en ermee te 

communiceren, met aandacht voor toegankelijke diensten zodat elke burger ze 

kan gebruiken. De minister geeft in zijn beleidsnota Gelijke Kansen, Armoede 

en Grootstedenbeleid, Handicap 2019 aan dat Ervaringsdeskundigen zullen 

meewerken aan het overbruggen van de digitale kloof bij personen in armoede. 

De dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting dient 

administraties bewust te maken van moeilijkheden en drempels die personen in 

armoede ervaren. De minister stelt dat ervaringsdeskundigen in dit kader het 

gebruik van e-ID zullen promoten, opdat de toegang tot rechten en diensten 

voor burgers vereenvoudigd wordt.  

 

In het ‘Derde federaal plan armoedebestrijding 2016-2019’ komt de thematiek 

enkele keren aan bod. Volgens het plan dienen burgers in grote mate toegang 

te hebben tot digitale media. Zo niet dreigt een digitale kloof te ontstaan, die 

nauw samenhangt met de werkgelegenheid, het opleidingsniveau en de leeftijd 

van de mogelijke gebruiker. Het plan stelt voor om van digitale inclusie een 

operationele doelstelling van sociale bescherming te maken, om burgers te 

beschermen tegen een aantal sociale risico’s.  

 

Op federaal niveau speelt ook het Steunpunt tot bestrijding van armoede, 

bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een rol. De instelling is opgericht via 

een samenwerkingsovereenkomst tussen federale en regionale autoriteiten. Het 

doel is om na te gaan in hoeverre de fundamentele rechten van mensen die 

leven in moeilijke socio-economische condities gewaarborgd worden. De 

instelling organiseert regelmatig bijeenkomsten tussen mensen in armoede, 

maatschappelijke diensten, sociale partners, overheidsadministraties en andere 

stakeholders. Op basis van deze bijeenkomsten worden beleidsaanbevelingen 

geformuleerd. In de aanbevelingen voor het lokale beleid voor de periode 2019-

2024 gaat de instelling in op de digitale kloof. De digitalisering van 

communicatiekanalen van publieke en private dienstverleners zorgt ervoor dat 

niet alle diensten toegankelijk zijn voor bepaalde groepen in onze samenleving 

die geen digitale media gebruiken. De lokale overheden moeten voldoende 

aandacht besteden aan de digitale kloof, o.a. door 1) een computerruimte met 
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begeleiding open te stellen, en 2) te blijven inzetten op offline 

communicatiekanalen.  

 

In het Vlaams beleid rond Armoedebestrijding legt voormalig minister Liesbeth 

Homans de nadruk op digitale toepassingen enerzijds, en het inzetten op e-

inclusie anderzijds. De minister wordt bijgestaan door het Departement Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin. Het Vlaams beleid sluit nauw aan bij het algemeen 

regeerakkoord. In beiden wenst de Vlaamse overheid de digitale kloof en 

mogelijke obstakels tot participatie van mensen in armoede weg te werken. 

Minister Homans wil maatregelen nemen om deze groep van burgers 

opportuniteiten te geven om zich te ontwikkelen. Dit betekent onder andere 

maatregelen die de digitale kloof verkleinen door toegang tot digitale media en 

begeleiding te verschaffen. Minister Homans is ervan overtuigd dat de kwaliteit 

van de toegang en de verschillen in gebruik sterk verschillen naar gelang de 

leeftijd, geslacht en sociaaleconomische kenmerken van het individu.  

 

Volgens minister Homans zijn digitale en sociale uitsluitingsmechanismen sterk 

aan elkaar gelinkt. Dit betekent dat kwetsbare groepen in een problematische 

sociale positie terechtkomen als ze geen digitale media gebruiken. Aan de 

andere kant spelen traditionele drempels tot maatschappelijke participatie 

eveneens een rol in de digitale insluiting van individuen.  

 

Minister Homans wil via digitale toepassingen burgers proactief informeren over 

hun fundamentele sociale rechten en over het scala aan sociale diensten die ter 

beschikking staan. Digitale media worden hier met andere woorden ingezet als 

hulpmiddel om kwetsbare individuen te ondersteunen. De minister wil ervoor 

zorgen dat de kansen die de digitalisering biedt, worden benut om betere 

diensten aan te bieden aan gezinnen in armoede, met aandacht voor de mensen 

die niet van nieuwe technologieën kunnen genieten. Deze resultaten tonen aan 

dat het Vlaamse beleid veel aandacht besteedt aan de problematiek van de 

digitale kloof, vanuit de overtuiging dat mensen die in armoede leven voldoende 

mogelijkheden moeten hebben om deel te nemen aan de samenleving. Het 

gebruik van digitale media is hier een cruciaal onderdeel van.  
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De Waalse overheid werkt, net als de federale en Vlaamse overheid, 

transversaal op het vlak van armoedebestrijding. Dit betekent dat alle ministers 

uit de verschillende domeinen zich met deze kwestie moeten bezighouden. In 

het plan ‘Lutte contre la pauvreté’ wordt weinig specifiek gezegd over 

digitalisering, maar wordt er wel gesteld dat vele gezinnen—vooral kwetsbare 

groepen—niet in staat zijn om de kosten van internet te betalen. Dit verhindert 

toegang, wat in onze huidige samenleving als een probleem wordt beschouwd. 

Volgens het plan zouden de Espaces Publics Numériques (EPN) moeten werken 

aan e-inclusie door ervoor te zorgen dat burgers, in het bijzonder kwetsbare 

personen, toegang hebben tot en begeleiding krijgen bij het werken met digitale 

media. De digitale kloof waar kwetsbare burgers vaak mee te maken hebben, 

zorgt er immers voor dat ze sociaal uitgesloten worden.  

 

Op het vlak van armoedebestrijding beschikt de Waalse regering ook over een 

online platform, ‘www.luttepauvrete.wallonie.be’, waarop individuen informatie 

kunnen terugvinden over allerlei thema’s, waaronder digitalisering. In het kader 

van de ondersteuning en versterking van digitale vaardigheden verwijst het 

platform vooral naar FOREM en PMTIC. Daarnaast wijst het platform op het 

gratis telefonisch contact 1718 om niet-digitaal te communiceren met de Waalse 

administratieve diensten, of naar de Espaces Publics Numériques om digitaal te 

kunnen communiceren met andere diensten of om toegang te krijgen tot digitale 

media. Deze Espaces Publics Numériques zijn ook te vinden op de website 

‘www.epndewallonie.be’.  

 

In het ‘Brussels actieprogramma armoedebestrijding 2014-2019’ van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC/COCOM), maar ook in 

andere beleidsdocumenten van de Vlaamse en Franstalige 

Gemeenschapscommissies is tot slot niets terug te vinden over digitale 

uitsluiting, noch over digitalisering.  

 

Conclusie: toegang en begeleiding voor participatie kwetsbaren  
 

We stellen vast dat de problematiek van de digitale kloof sterk is ingebed in het 

beleidsdomein Armoedebestrijding binnen diverse overheden. In tegenstelling 

tot andere beleidsdomeinen worden sociaaleconomische kenmerken als 
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financiële draagkracht, gender, leeftijd en opleidingsniveau impliciet of expliciet 

beschouwd als drempels om digitale media te gebruiken. Overheden zijn van 

mening dat een gebrek aan toegang en digitale vaardigheden als gevolg van 

een zwakke sociaaleconomische positie, zorgt dat kwetsbare groepen in onze 

samenleving onvoldoende kunnen participeren. Dit heeft tot gevolg dat 

maatregelen worden genomen op het vlak van toegang en op het vlak van de 

begeleiding voor kwetsbare burgers. Overige digitale en sociale drempels komen 

minder aan bod. De figuur hieronder geeft een overzicht van de diverse 

beleidsniveaus. 

 

Figuur 6: Digitale inclusie in domein Armoedebestrijding 

 
 

5.4 eGezondheid: een samenwerking tussen overheden 

	

In het domein van de Gezondsheidszorg speelt het interfederale plan 

‘eGezondheid’ een cruciale rol. Het plan is een samenwerkingsverband tussen 

federale en regionale overheden en heeft als algemene doelstelling de 

verregaande digitalisering van de sector. Een cruciaal aandachtspunt binnen de  

eGezondheid strategie 2015-2018 is de digitalisering van de data-uitwisseling 

tussen zorgverstrekkers en dataverspreiding richting patiënten. Door de 
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ontwikkeling van allerlei digitale platformen zou de burger over meer informatie 

beschikken over de eigen gezondheid, en zo autonoom beslissingen kunnen 

nemen. De verregaande digitalisering zou ook leiden tot hogere efficiëntie 

binnen de sector. De ontwikkeling van het online platform ‘mijngezondheid.be’, 

de eHealthbox – een beveiligde elektronische brievenbus ontwikkeld voor de 

uitwisseling van medische gegevens tussen Belgische actoren in de 

gezondheidszorg – en meerdere digitale toepassingen passen binnen deze 

strategie. In het plan wordt in de context van administratieve vereenvoudiging 

kort verwezen naar de digitale kloof. Er wordt gewezen op de noodzaak om 

digitale uitsluiting te vermijden, zonder daarbij verder uit te wijden. In de 

overeenkomst voor de volgende eGezondheid strategie 2019-2021 worden 

eveneens diverse mHealth toepassingen besproken, die een impact hebben op 

de patiënt en de zorgverstrekker. Mogelijke digitale uitsluiting van beide partijen 

krijgt hierbij echter geen aandacht meer.  

 

In de federale beleidsnota van minister Maggie De Block ligt eveneens de nadruk 

op de implementatie van digitale media om burgers meer toegang te geven tot 

hun eigen gegevens. Digitale uitsluiting vermeldt de minister niet, hoewel het 

over toegang tot essentiële data gaat. De FOD Volksgezondheid heeft geen 

publicaties of strategieën die relevant kunnen zijn voor de thematiek van digitale 

inclusie. 

 

In het Waalse Gewest tracht de overheid het federale plan e-Gezondheid om te 

zetten in regionale actielijnen via de strategie ‘E-Santé’. In het plan wordt niet 

verwezen naar mogelijke digitale uitsluiting. De bevoegde minister wordt in dit 

domein ondersteund door AVIQ, l’Agence pour une Vie de Qualité. De 

beheersovereenkomst 2017-2022 van het agentschap bevat enkel verwijzingen 

naar interne digitalisering in functie van administratieve vereenvoudiging. Ook 

hier wordt digitale inclusie niet vermeld. 

 

Dankzij de zesde staatshervorming ligt de bevoegdheid inzake preventieve 

gezondheidszorg en gezondheidspromotie niet langer bij de Franstalige 

gemeenschap, maar bij het Waalse Gewest. In het kader van deze bevoegdheid 

heeft voormalig minister Greoli het ‘Plan de Prévention et Promotion de la 

Santé’. De doelstelling is om de actoren op het terrein te begeleiden bij hun 
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interventies. Hiervoor worden digitale toepassingen ontwikkeld om informatie 

te verspreiden, actoren en organisaties te ondersteunen, de autonomie van de 

burger te vergroten en het bewustzijn te verhogen. Minister Greoli wil de 

financiële, sociale en culturele toegankelijkheid van burgers versterken, met 

daarin geïntegreerd aandacht voor de digitale kloof. Er wordt echter geen 

verdere uitleg gegeven.   

 

Binnen de geestelijke gezondheidszorg en welzijn schenkt voormalig Vlaams 

minister Jo Vandeurzen duidelijk aandacht aan de thematiek van digitale 

inclusie. De toenemende digitalisering van de gezondheidszorg “maakt het 

belang van digitale vaardigheden voor de burger steeds groter, en houdt dus 

tegelijkertijd een toenemend risico in op digitale uitsluiting die de bestaande 

uitsluiting op andere domeinen van het leven nog kan versterken” (Vandeurzen, 

2014, p.12). De startnota ‘Zorg en samenleven in 2050’, waarin onder meer 

wordt ingegaan op de digitale transformatie van onze samenleving, stelt 

onomwonden dat de overheid de nog bestaande digitale kloof moet dichten. Ook 

in het ‘Vlaams Actieplan Geestelijke Gezondheid 2017 – 2019’ spreekt minister 

Vandeurzen in het kader van de online hulpverlening over het verkleinen van 

de digitale kloof, via de strategieën Vlaanderen Radicaal Digitaal, ‘Flanders 

Radical Digital’ en ‘Flanders’ Care’. Dit wordt echter niet verder toegelicht. 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkten de ministers Didier Gosuin en 

Guy Vanhengel samen aan de uitvoering van het ‘Plan Santé Bruxellois’ en het 

‘e-sante.brussels charter’. Met het laatste willen beide ministers het initiatief 

nemen om een gemeenschappelijk beleid inzake e-gezondheidszorg te 

ontwikkelen. We vinden echter geen verwijzing naar digitale inclusie. De 

Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Franstalige 

Gemeenschapscommissie (COCOF) vestigen in hun beleidsnota’s omtrent 

Welzijn en Gezondheid allebei aandacht op het het belang van digitaal 

mediagebruik om te participeren in de samenleving. Volgens de COCOF is 

toegang tot het internet en de mogelijkheid om het goed te gebruiken van 

essentieel belang om te participeren in onze samenleving. VGC wil mogelijke 

sociale uitsluiting in het digitaliseringsproject op het gebied van geestelijke 

gezondheid en welzijn monitoren.  
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We concluderen dat er op het domein van de Gezondheidszorg een onevenwicht 

bestaat tussen 1) de hoge mate van digitalisering die binnen dit essentieel 

levensdomein wordt doorgevoerd, en 2) de inspanningen en middelen die 

worden geïnvesteerd in digitale—en dus ook sociale—inclusie van burgers en 

zorgverleners. Hoewel de problematiek van digitale uitsluiting in het Vlaamse, 

Waalse en Brusselse beleid aan bod komt, worden weinig concrete obstakels 

geïdentificeerd, laat staan dat concrete maatregelen worden voorgesteld.  

 

5.5 Cultuur, media, jeugd en onderwijs: een shift? 

 

Cultuurbeleid 

	

Het Vlaamse cultuur-, jeugd- en mediabeleid valt in de periode 2014-2019 onder 

de bevoegdheid van minister Sven Gatz. De minister legt in zijn beleid de nadruk 

op mediawijsheid en –geletterdheid, en minder op digitale inclusie. In zijn 

cultuurbeleid wijst minister Gatz op de impact en meerwaarde van digitalisering 

voor culturele instellingen en de sector in haar geheel. De minister wil dat er 

gewerkt wordt aan digitale inclusie, door de drempels voor burgers te 

identificeren en weg te werken. In de beleidsnota Cultuur wordt echter niet 

ingegaan op specifieke drempels. Overigens zorgen e-inclusie en mediawijsheid 

ervoor dat alle burgers actief kunnen participeren in de digitale samenleving, zo 

staat vermeld in de ‘Visienota Vlaams cultuurbeleid en digitalisering’. In zijn 

beleidsbrief Cultuur 2018-2019 geeft minister Gatz tot slot aan te willen 

“inzetten op een integrale digitale uitbouw van een lokaal cultuurbeleid als 

bijdrage tot e-inclusie in een vernieuwd samenspel tussen Vlaanderen en het 

lokale niveau”(Gatz, 2018, p.35).  

 

Het cultuurbeleid van de Franstalige Gemeenschap zit vervat in de publicatie 

van voormalig minister Alda Greoli: ‘40 Actions pour une nouvelle politique 

culturelle en FW-B’. Digitale inclusie als thematiek komt hierin niet aan bod. 

Hetzelfde geldt voor het cultuurbeleid van de Brusselse 

Gemeenschapscommissies.  
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Jeugdbeleid 

 
In het Vlaamse jeugdbeleid richt minister Gatz zich opnieuw op het thema 

mediawijsheid. Startend van de idee dat jongeren sterk beïnvloed worden door 

(sociale) media, is het voor de minister belangrijk dat ze leren om correct en 

kritisch om te gaan met mediacontent. Met betrekking tot digitale inclusie wordt 

gesteld dat het Kenniscentrum Mediawijs de verantwoordelijkheid heeft om te 

werken aan mediageletterdheid, datageletterdheid, e-inclusie en e-

vaardigheden ter ondersteunen van jongeren.  

 

In het jeugdbeleid van Franstalig minister Rachid Madrane wordt eveneens 

gesteld dat (sociale) media van toenemend belang zijn in het leven van 

jongeren, en dat zij voor deze groep tal van risico's inhouden. De minister is 

ervan overtuigd dat jongerenorganisaties zich daarom moeten richten tot 

mediawijsheid. De kwestie van digitale uitsluiting wordt niet genoemd. In de 

beleidsnota's van de Brusselse gemeenschapscomités wordt opnieuw weinig 

aandacht besteed aan digitalisering, noch aan digitale inclusie. 

 

Mediabeleid 
 

Ook in het Vlaams mediabeleid legt voormalig minister Gatz de nadruk op het 

belang van mediawijsheid en -geletterdheid. Daarnaast wil hij ook werken aan 

de ontwikkeling van digitale toepassingen die beter aansluiten bij de behoeften 

van de burger. Minister Gatz legt een nauwe link tussen de problematiek van 

mediawijsheid en digitale inclusie. Volgens de minister wordt de digitale kloof 

kleiner, maar ook breder. Door de digitalisering van onze samenleving raken 

burgers die geen gebruik maken of kunnen maken van digitale media, steeds 

verder en sneller achterop. Wanneer de kloof tussen de zogenaamde have en 

have-nots is gedicht, moet ook de kloof tussen mensen die wel en niet weten 

hoe ze digitale media moeten gebruiken, worden weggenomen. We stellen vast 

dat in het beleid van minister Gatz e-inclusie eerder wordt gezien als sub-thema 

van mediawijsheid. Vlaams Minister Gatz wil de digitale kloof overbruggen door 

de toegang tot media voor kwetsbare doelgroepen te verhogen en in te zetten 

op mediageletterdheid. Alle mediagebruikers dienen de nodige vaardigheden te 
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verwerven om met nieuwe (sociale) media om te gaan. De focus ligt hier op 

houdingen, inzichten, kennis en vaardigheden, die nodig zijn om het potentieel 

van digitale media te benutten en de risico's te beperken.  

 

De verantwoordelijkheid voor het werken aan mediageletterdheid en digitale 

inclusie ligt voornamelijk bij het Kenniscentrum voor Digitale en Mediawijsheid. 

Dit centrum is in 2008 opgericht om kennis te vergaren over technologische 

ontwikkelingen, om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren naar de effecten 

en educatieve mogelijkheden van nieuwe media en om 

bewustwordingscampagnes op te zetten voor jongeren, ouders, en opvoeders. 

Door de oprichting van het kenniscentrum is het thema mediawijsheid de laatste 

jaren belangrijker geworden binnen het Vlaams beleid. Het centrum is niet 

alleen belangrijk in het kader van het thema mediawijsheid, maar ook in het 

kader van digitale inclusie. Het centrum ontwikkelde de website ‘e-inclusie.be’, 

die e-inclusie-initiatieven in heel Vlaanderen inventariseert.  

 

In het ‘Memorandum 2019 voor een Digitaal en Mediawijs Vlaanderen’ van 

Mediawijs worden enkele beleidsprioriteiten voor de volgende periode 2019-

2024 voorgesteld. Eén van de prioriteiten is het opzetten van een Vlaams e-

inclusiebeleid. In deze context wil het Kenniscentrum haar opdracht uitbreiden 

in de richting van digitale inclusie. Vervolgens moet een beleidskader inzake e-

inclusie en digitale vaardigheden worden ontwikkeld, afgestemd op de Federale 

Digitale Agenda en in samenspraak met steden en gemeenten, met bijzondere 

aandacht voor de rol van bibliotheken. Hieruit blijkt dat het Kenniscentrum 

ervan overtuigd is dat een e-inclusiebeleid specifieke aandacht moet besteden 

aan personen die zich uitgesloten voelen door de digitalisering, met bijzondere 

aandacht voor mensen in armoede, ouderen, mensen met een beperking, met 

een migrantenachtergrond en/of een lage (digitale) geletterdheid. Dit vereist 

een nauwe samenwerking met andere domeinen, waaronder onderwijs, werk en 

opleiding, gelijke kansen en welzijn, armoedebestrijding en integratie. 

 

De Vlaamse strategische adviesraad SARC tot slot, die eveneens advies verleent 

om de beleidsagenda te vormen, legt de nadruk op het belang van een 

transversale agenda rond mediawijsheid in het Vlaamse beleid. Met 

mediawijsheid wordt bedoeld “het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes 
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waarmee mensen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een 

gemediatiseerde samenleving. Het is het vermogen tot een actief en creatief 

mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie” (SARC, 2017, 

p.1). Digitale inclusie als bredere thematiek komt hierbij niet aan bod. 

 

De Franstalige tegenhanger van Mediawijs is de Conseil Supérieur de l'Education 

aux médias (CSEM). De raad wil de uitwisseling van informatie en 

samenwerking tussen actoren en organisaties op het gebied van mediawijsheid 

bevorderen. CSEM probeert voornamelijk initiatieven op het gebied van 

mediawijsheid te integreren in het onderwijs—bijvoorbeeld via het ‘Pacte 

d'Excellence’— en het pedagogisch gebruik van digitale media in de onderwijs- 

en opleidingsprogramma's van de Franstalige gemeenschap te ondersteunen. 

Digitale uitsluiting wordt daarbij beschouwd als een aspect van mediawijsheid, 

iets wat we ook zagen in de Vlaamse context. Volgens CSEM zijn digitale 

vaardigheden nodig om burgers mediawijs te maken en hen kritisch en 

verantwoord te leren omgaan met content. 

 

Naast CSEM speelt de minister van media een essentiële rol. Voormalig minister 

Jean-Claude Marcourt gaat in zijn beleidsdocumenten niet in op digitale inclusie. 

Hij gaat vooral in op de opkomst van nieuwe mediaconsumptiepatronen als 

gevolg van digitalisering en het belang van digitale media in onze samenleving.  

 

Binnen de Brusselse regio houdt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 

zich bezig met de Nederlandstalige Brusselse media en wordt zij bijgestaan door 

Bruzz, een mediaplatform dat TV, radio, stadsmagazine en digitale media 

combineert. In het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of in 

de activiteiten van BRUZZZ wordt geen melding gemaakt van digitale inclusie. 

Voor de Franstalige burgers zijn er BX1 en VivaBruxelles, ondersteund door de 

Franstalige Gemeenschap en de Service Public Francophone Bruxellois, de 

openbare dienst van de Franstalige Gemeenschapscommissie. Ook hier wordt 

niet ingegaan op digitale uitsluiting. Op het vlak van mediawijsheid zijn de twee 

hierboven vermelde kenniscentra eveneens actief in Brussel.  

 

 



45 
©	IDEALiC	–	Powered	by	BELSPO	–	imec-SMIT	Vrije	Universiteit	Brussel	–	Centre	de	recherché	
Travail	&	Technologies	de	la	Fondation	Travail-Université	

Onderwijsbeleid 

 
In de beleidsdocumenten van de Franstalige Gemeenschap komt digitalisering 

voornamelijk aan bod in de context van het onderwijs. Via enkele specifieke 

actieplannen wil de overheid de integratie van digitale media op school 

stimuleren. Deze actieplannen leggen de nadruk op het versterken van digitale 

vaardigheden van jongeren, door digitale media te gebruiken als pedagogisch 

middel en door toegang te verlenen tot infrastructuur. De minister van 

Onderwijs is ervan overtuigd dat de toenemende digitalisering een digitale 

strategie voor onderwijs noodzakelijk maakt. Dit wordt ook benadrukt in het 

‘Pacte pour un Enseignement d'Excellence’, dat tot doel heeft om de kwaliteit 

van onderwijs te verhogen. In het plan staat vermeld dat een werkgroep zal 

opgericht worden om een digitaliseringsstrategie voor scholen uit te werken.  

Met het ‘Pacte pour un Enseignement d'Excellence’ wil de overheid scholen 

voorzien van digitale infrastructuur en leerkrachten en directieleden 

ondersteunen om te leren omgaan met digitalisering. In de strategie wordt 

eveneens vermeld dat naast de integratie van digitale media in de klas, 

aandacht moet worden besteed aan de risico’s verbonden met de digitale kloof. 

Volgens de overheid is die kloof het resultaat van ongelijkheden in toegang tot 

digitale media.  

 

Met het ‘TIC en Classe’ actieplan wil de Franstalige overheid een kader creëren 

om digitale media te integreren in de klas. Dit actieplan houdt onder andere het 

‘Ecole Numérique’ project in waarmee de overheid projecten wil ondersteunen 

die zich richten tot digitalisering van onderwijs, onder meer om de digitale kloof 

te dichten. Voorlopers van het project waren de trajecten ‘Cyberécole’ en 

‘Cyberclasse’. De Franstalige Gemeenschap ondersteunt met andere woorden 

ten volle de digitale overgang in scholen en in het bijzonder de ontwikkeling van 

digitaal onderwijs.  

 

Voorzien in digitale infrastructuur op scholen wordt in de Brusselse regio 

ondersteund in het ‘Fiber to school’ actieplan. Hierbij worden scholen in het 

secundaire onderwijs voorzien van een internetverbinding. Het plan sluit aan bij 

de bredere ‘Smart City’ strategie in de Brusselse regio. Verder wordt 
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digitalisering in de onderwijscontext door de Gemeenschapscommissies niet 

aangehaald.  

 

In de Vlaamse beleidsnota van voormalig minister Hilde Crevits wordt vermeld 

dat het niet hebben van toegang tot of het niet kunnen gebruiken van digitale 

media schadelijk is voor de participatie van jongeren op de arbeidsmarkt en in 

de samenleving. Digitale uitsluiting wordt niet concreet aangehaald. Specifieke 

aandacht gaat uit naar mensen in armoede, en naar de verspreiding van 

infrastructuur in de klas zodat toegang wordt gegarandeerd. Minister Crevits 

geeft mee dat vele scholen ondertussen tablets en/of laptops gebruiken om 

leerlingen te betrekken. Het Vlaams beleid wil eveneens focussen op de digitale 

vaardigheden van leerlingen in de context van digitale en mediageletterdheid.  

 

Met betrekking tot publieke diensten stelt minister Crevits dat de 

overheidsdienst Onderwijs de opdracht krijgt om procedures voor scholen en 

ouders te digitaliseren en vereenvoudigen. Offline interactiemogelijkheden 

worden zoveel mogelijk afgebouwd. De digitaliseringstrend beïnvloedt 

voornamelijk de communicatie in scholen zelf, maar heeft ook impact op ouders 

en leerlingen. Hoewel niet-digitale ouders hierdoor het risico lopen op digitale 

uitsluiting, schenkt minister Crevits geen aandacht aan digitale inclusie van 

ouders.  

 

Een laatste belangrijk instrument in het Vlaams beleid is het Strategisch Plan 

Geletterdheid 2017-2024. Het plan vertrekt van de visie dat basisvaardigheden 

op het vlak van ICT en taal noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in de 

huidige samenleving. Het doel van het plan is om het geletterdheidsniveau op 

school en in de familiale omgeving te verhogen. Werkzoekenden en mensen in 

armoede worden als belangrijke doelgroepen naar voren geschoven. Volgens de 

Vlaamse overheid ligt dit plan in lijn met de doelstellingen van het Vlaams 

regeerakkoord om de digitale kloof te verkleinen en lage geletterdheidsniveaus 

weg te werken. Digitale geletterdheid en vaardigheden worden daarom onder 

de bredere koepel van geletterdheid geplaatst, wat betekent dat de thematiek 

van digitale inclusie impliciet aangepakt wordt via deze strategie.  
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Conclusie: digitale inclusie als sub thema 

 

In de gemeenschapsbevoegdheden Cultuur, Jeugd, Media en Onderwijs wordt 

veelvuldig gewezen op de impact van digitalisering en de nood aan digitale 

inclusie. De invalshoek verschilt echter fundamenteel van de vorige 

beleidsdomeinen. De nadruk ligt hier voornamelijk op het bredere thema van 

digitale geletterdheid en vaardigheden en mediawijsheid. Burger, met een 

specifieke focus op jongeren en kwetsbare groepen, moeten correct en kritisch 

leren omgaan met digitale media(content). Digitale inclusie wordt hierbij 

beschouwd als sub thema, of als onderdeel van geletterdheid of mediawijsheid. 

Dit leidt tot een onderbelichting van andere obstakels zoals toegang en bepaalde 

aspecten van digitale vaardigheden.  
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Figuur 7: Digitale inclusie in de domeinen Cultuur, Media, Jeugd en Onderwijs 

 
 

5.6 Wat met digitale inclusie? Mobiliteit, Sport en Wetenschap  

 
Net zoals in andere beleidsdomeinen worden binnen Mobiliteit, Sport en 

Wetenschap allerlei digitale toepassingen ontwikkeld om burgers te 

ondersteunen en informeren, zonder aandacht te schenken aan digitale inclusie.  
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Smart mobility  

 
Het federale mobiliteitsbeleid richt zich in de eerste plaats op slimme mobiliteit 

en intelligente vervoerssystemen, zonder aandacht voor digitale inclusie. 

Hetzelfde geldt voor het beleid van voormalig Vlaams minister Ben Weyts of van 

het Waalse FAST-mobiliteitsplan en de Brusselse mobiliteitsstrategie. Naast de 

mobiliteitsplannen van de verschillende ministers besteden de openbare 

vervoersmaatschappijen veel aandacht aan de ontwikkeling van digitale 

toepassingen om burgers bij te staan en in te spelen op hun huidige behoeften. 

Er worden echter geen concrete oplossingen voorgesteld om alle burgers te 

bereiken, noch wordt digitale uitsluiting genoemd in de verschillende 

beheersovereenkomsten. 

 

Sport en Wetenschap 

 
In de beleidsdomeinen Sport en Wetenschap van de diverse niveaus komt 

digitale inclusie eveneens niet aan bod. Vlaams voormalig minister voor Sport, 

Philippe Muyters, zet in op het gebruik van digitale toepassingen, maar spreekt 

niet over mogelijke uitsluiting. Hetzelfde kan gezegd worden van het Franstalig 

beleid en van de verschillende Brusselse gemeenschapscommissies.  

 

5.7 Conclusie: Een versplinterd beleid en gebrek aan visie 

 

In de vorige paragrafen bespraken we uitgebreid de resultaten m.b.t. tot de 

vraag of digitale inclusie aan bod komt in het Belgisch beleid. We keken 

daarvoor naar de algemene regeerakkoorden, specifieke 

digitaliseringsstrategieën en documenten uit de diverse beleidsdomeinen. In de 

analyse geven we aan welke overheden de thematiek vermelden, welk concept 

daarbij wordt gebruikt en welke obstakels wel en niet worden vermeld. Duidelijk 

is dat in bepaalde beleidsdomeinen de thematiek meer aandacht krijgt dan in 

andere. Armoedebestrijding, Cultuur, Media, Onderwijs, Economie en Werk, en 

Binnenlandse- en Bestuurszaken besteden aandacht aan digitale 

uitsluitingsmechanismen. Beleidsdomeinen waar de toenemende digitalisering 



50 
©	IDEALiC	–	Powered	by	BELSPO	–	imec-SMIT	Vrije	Universiteit	Brussel	–	Centre	de	recherché	
Travail	&	Technologies	de	la	Fondation	Travail-Université	

centraal staat zijn, met name Mobiliteit, Sport, Gezondheidszorg en 

Wetenschap. Hier worden echter geen kanttekeningen gemaakt met betrekking 

tot uitsluiting en digitale inclusie.   

 

Ondanks een zekere aandacht voor digitale uitsluiting, is de interpretatie ervan 

eerder strikt. Algemeen kunnen we besluiten dat: 

1. er door vele overheden nog steeds verwezen wordt naar het concept van 

de digitale kloof. De overige termen e-inclusie, digitale inclusie, 

ongelijkheden en geletterdheid worden minder gebruik.  

2. de gebruikte concepten worden zelden expliciet gedefinieerd of 

toegelicht, wat leidt tot vage beschrijvingen van de problematiek, 

3. verschillende concepten worden vaak door elkaar heen gebruikt of/en 

zelfs inconsistent gebruikt, 

4.  er wordt zelden ingegaan op concrete maatregelen om digitale uitsluiting 

aan te pakken; 

5. wordt dit wel gedaan dat beperkt zich dit vaak tot het verlenen van 

toegang tot infrastructuur en het begeleiden van burgers om hun digitale 

kennis te vergroten. In de volgende paragraaf worden de voorgestelde 

maatregelen verder toegelicht. 

 

6. Maatregelen en oplossingen 

 

In een beperkt aantal documenten worden oplossingen voorgesteld of 

maatregelen uitgewerkt om digitale inclusie te versterken. Zoals reeds 

aangehaald zijn oplossingen vaak beperkt tot het verlenen van toegang en het 

begeleiden van burgers in hun digitaal mediagebruik. Diverse overheden vullen 

dit op een eigen manier in. Andere maatregelen komen nauwelijks aan bod. De 

implementatie van de maatregelen hangt af van het beleidsdomein en –niveau. 

De verantwoordelijkheid voor de implementatie wordt toegewezen aan diverse 

actoren, waaronder het Kenniscentrum Mediawijs, Espaces Publics Numériques 

(EPN), Openbare Computerruimtes, onderwijsactoren en 

werkgelegenheidsinstellingen. Hoewel de beleidsbeslissingen genomen worden 

op federaal en/of regionaal niveau, moeten maatregelen geïmplementeerd 

worden op lokaal niveau. 



51 
©	IDEALiC	–	Powered	by	BELSPO	–	imec-SMIT	Vrije	Universiteit	Brussel	–	Centre	de	recherché	
Travail	&	Technologies	de	la	Fondation	Travail-Université	

 

In het Waals Gewest wordt gewezen naar onderwijsactoren om burgers te 

ondersteunen en toegang te verlenen. In samenwerking met de Franstalige 

Gemeenschap ontvangen scholen digitale infrastructuur en moeten ze ook 

inzetten op de vaardigheden van hun leerlingen. Verder beschikt het Waalse 

Gewest over een uitgebreid netwerk van Espaces Publics Numériques (EPN). Dit 

zijn sociale organisaties of andere actoren die onder strikte voorwaarden (bv. 

openingsuren) het EPN-label toegekend krijgen. Ze krijgen ondersteuning en 

via het CABAN-platform worden ze gepromoot. EPN dienen toegang te verlenen 

tot digitale media en dienen begeleiding te voorzien.  In Vlaanderen zijn de 

Openbare Computerruimtes (OCR) veel minder gestructureerd. De burger kan 

hier eveneens terecht om toegang te krijgen tot digitale media. Er is echter geen 

top-down coördinatie. Het ondersteunen van burgers wordt in Vlaanderen 

voornamelijk uitgevoerd door middenveldorganisaties en door middel van 

specifieke initiatieven. Het Digital Belgium Skills Fund—gefinancieerd als 

onderdeel van de federale Digitale Agenda—ondersteunt initiatieven over heel 

België.  

 

Op de verschillende niveaus is er een zekere verschuiving te merken van een 

focus op toegang naar een focus op digitale vaardigheden en gebruik. In enkele 

documenten wordt expliciet toegelicht dat de meeste burgers toegang hebben 

tot infrastructuur, waardoor er nu moet worden ingezet op burgers die 

onvoldoende digitale vaardigheden hebben of geen digitale media gebruiken. 

Maatregelen die betrekking hebben op andere drempels die tot digitale 

uitsluiting kunnen leiden, komen niet aan bod.  
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Conclusie 
 

De deliverable 4.1 van het IDEALiC project geeft antwoord op de vraag in welke 

mate en op welke manier Belgische beleidsmakers aandacht besteden aan 

digitale inclusie. Om hierop te antwoorden, analyseerden we het Belgisch beleid 

met betrekking tot digitale media en digitalisering. In welke mate besteden 

overheden aandacht aan de problematiek van digitale inclusie? Welke concepten 

hanteren ze daarbij? Welke definities, mogelijkheden en obstakels komen voor 

in het discours? En welke maatregelen worden voorgesteld. Het doel van dit 

rapport was om de sterke punten, maar ook de tekortkomingen en uitdagingen, 

te identificeren en te rapporteren aan beleidsmakers, maatschappelijke 

organisaties en academici. 

 

De invloed van digitale media 

 

De resultaten van de beleidsanalyse tonen aan dat zowat alle overheden in 

België de nadruk leggen op het gebruik en de ontwikkeling van digitale 

toepassingen en diensten. Ze wensen hierdoor de administratie te 

vereenvoudiging en de efficiëntie van overheden te verhogen, alsook, tegemoet 

te komen aan de behoeften van de burgers. Er wordt immers algemeen 

verondersteld dat burgers actief deel willen uitmaken van de gedigitaliseerde 

samenleving. Digitale diensten worden gezien als substituut van offline 

interactiemogelijkheden om burgers te bereiken, te informeren en te 

sensibiliseren. Deze digitale diensten en toepassingen worden ingezet in alle 

beleidsdomeinen. De toegang tot deze domeinen hangt dan ook vaak af van het 

gebruik van digitale media. Het lijkt vanzelfsprekend dat in deze logica aandacht 

moet besteed worden aan het risico op digitale—en dus sociale—uitsluiting van 

bepaalde groepen in onze samenleving. 

 

Een gebrek aan belang 

 

Wanneer we de verschillende beleidsnota's, plannen en strategieën analyseren, 

merken we echter op dat de problematiek van digitale inclusie geen prioriteit is. 

In de regeerakkoorden, waarin de algemene doelstellingen van een regering 
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worden opgesomt, maar ook in andere documenten, wordt de problematiek 

vaak niet of slechts vaag vermeld. Laat staan dat de problematiek uitgebreid 

zou gekaderd worden of concrete maatregelen zouden voorgesteld worden. 

Algemeen kan gesteld worden dat er een zowat alle documenten een 

onevenwichtig is tussen 1) de nadruk op de nood aan digitalisering in 

onze samenleving én 2) de inspanningen om burgers digitaal te 

betrekken.  

 

In sommige domeinen en in specifieke strategieën wordt wel duidelijk verwezen 

naar mogelijke digitale uitsluiting. Voorbeelden zijn het ‘Vlaanderen Radicaal 

Digitaal Programma’ of het ‘Ensemble Simplifions’ plan van Wallonië en de 

Franstalige gemeenschap. Hier wordt gesteld dat alle burgers digitaal moeten 

kunnen communiceren met hun overheid. Andere digitaliseringsstrategieën—

‘Digital Belgium’ en ‘Digital Wallonia’—besteden eveneens aandacht aan digitale 

inclusie of aan digitale vaardigheden van burgers. De insteek is echter vaak 

gelinkt aan economische mogelijkheden of kansen op de arbeidsmarkt. Dit is 

eigenlijk een constante doorheen de beleidsdocumenten. Zowat overal worden 

digitale inclusie en digitale vaardigheden instrumenteel gelinkt aan het 

digitaliseringsbeleid, digitale communicatie, administratieve vereenvoudiging en 

efficiëntie van de overheid. De digitale inclusieproblematiek vindt men dan ook 

voornamelijk in relatie met Bestuurszaken en Administratieve Vereenvoudiging, 

Armoedebestrijding en Werk en Economie. In de gemeenschapsbevoegdheden 

Cultuur, Jeugd, Media en Onderwijs komt de problematiek eveneens aan bod, 

zij het als sub thema van de bredere thema’s mediawijsheid en digitale 

geletterdheid.  

 

Richting concrete maatregelen? 

 

Het beleid met betrekking tot digital inclusie kampt met twee belangrijke 

problemen. Er is 1) een versnippering van bevoegdheden over en binnen 

departementen, ministers en regeringen, 2) geen eenduidige ministeriële 

verantwoordelijkheid voor digitale inclusie. Dit resulteert in een weinig coherent 

digitaal inclusiebeleid in België en in een verscheidenheid aan strategieën en 

plannen, elk met een eigen invulling en maatregelen. De versnippering 

resulteert ook inhoudelijk tot verschillende doelstellingen en 
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conceptualiseringen van digitale inclusie, in lijn met de verantwoordelijkheden 

van de bevoegde instantie. Het federaal, Waals en Brussels niveau leggen de 

nadruk op de economische meerwaarde van digitale media. Digitale inclusie 

wordt beperkt tot de digitale vaardigheden die burgers in staat stellen om 

binnen de digitale economie te participeren. Op Vlaams niveau ligt de nadruk 

dan weer op de digitalisering van de dienstverlening. Digitale inclusie wordt er 

voornamelijk gezien als toegang tot diensten en de vaardigheden van burgers 

in het gebruik van deze diensten. Enkel binnen Armoedebestrijding wordt er een 

sterkere nadruk gelegd op een ruimer begrip van digitale inclusie, zij het dat de 

voorgestelde maatregelen eerder vaag blijven. De Franstalige Gemeenschap 

benadrukt het belang van digitale media in het onderwijssysteem en scholen, 

zodat leerlingen leren hoe ze digitale tools en toepassingen kunnen gebruiken 

en zich bewust worden van de digitaliseringstendens in onze samenleving. 

 

Over de verschillende beleidsniveaus en -domeinen heen worden ambities 

onvoldoende vertaald in concrete maatregelen. Er wordt vooral gewezen op de 

noodzaak om toegang tot digitale media te verzekeren, digitale vaardigheden 

te versterken en de toegankelijkheid van websites en platformen te vergroten. 

Concrete stappen worden zelden in detail uitgewerkt. Lokale overheden en 

maatschappelijke organisaties krijgen de verantwoordelijkheid om een concrete 

aanpak uit te werken. Vooral op het gebied van onderwijs en bestuur worden 

concrete stappen gezet, maar deze initiatieven zijn eerder beperkt in 

vergelijking met de complexiteit van de problematiek van digitale inclusie en de 

hoge mate van digitalisering in onze samenleving.  

 

Bemoedigend is wel dat steeds meer organisaties—zoals de Vlaamse SERV en 

de DG Digitale Transformatie—voor een transversale digitale beleidsagenda 

pleiten in België. Volgens deze organisaties werkt de versnippering van het 

beleidsveld de doelstellingen van digitalisering tegen. 

 

Herdefiniëring van digitale inclusie 

 

De oplossingen voor digitale uitsluiting, die aangedragen worden in vele 

beleidsdocumenten, richten zich vooral op toegang en op de begeleiding van 

burgers. Dit is een direct gevolg van de eerder beperkte visie van beleidsmakers 
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op digitale inclusie. Eerder onderzoek in het kader van het IDEALiC 

onderzoeksproject toont aan dat digitale uitsluiting niet louter een gevolg is van 

een gebrek aan toegang of vaardigheden. Het gevolg van deze beperkte visie 

op digitale inclusie is tevens dat sociaaleconomische factoren zoals inkomen, 

opleidingsniveau en werksituatie als bepalend worden gezien. Het beleid rond 

digitale uitsluiting wordt daardoor voornamelijk aangepakt in het beleid inzake 

armoedebestrijding.  

 

Alternatieve verklarende factoren zoals welzijn, agency en de mate van 

participatie in de samenleving, komen nauwelijks aan bod. Vanwege de 

beperkte definitie van het probleem worden alternatieve oplossingen en 

strategieën onvoldoende belicht. Door de focus op toegang worden burgers ook 

beschouwd als een homogene groep, zonder rekening te houden met 

verschillende gebruikersprofielen. Er wordt vooral een onderscheid gemaakt 

tussen personen die betrokken zijn bij digitale media en kwetsbare doelgroepen 

die geen toegang hebben of over onvoldoende vaardigheden beschikken. Uit 

onderzoek binnen het iDEALIC onderzoeksproject blijkt duidelijk dat 

verschillende profielen diverse vormen van ondersteuning vereisen.  

 

De resultaten van dit onderzoek tonen ook aan dat met betrekking tot digitale 

inclusie, diverse concepten inconsistent door elkaar gebruikt worden, zonder 

theoretisch kader of definitie. De digitale kloof, digitale ongelijkheden en digitale 

inclusie zijn de meest gebruikte concepten. Toch ligt de focus nog sterk op de 

zogenaamde toegangsgerichte digitale kloof. De academische discussies zijn 

intussen verschoven naar veel complexere inzichten met betrekking tot de 

interactie van vaardigheden, sociale inclusie, autonomie van de gebruiker, etc.  

 

Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Ten eerste, geeft een analyse van 

formele beleidsdocumenten geen volledig beeld van de beslissingen van 

beleidsmakers en van wat er ruimer in de samenleving gebeurt. In 

beleidsnota's, strategieën en plannen wordt een eerder theoretische visie 

geformuleerd over het te voeren overheid. Of en hoe dit beleid daadwerkelijk 

wordt geïmplementeerd, laat staan of het ook efficiënt is en een impact heeft, 
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maakt hiervan geen deel uit. Dit betekent dat verder onderzoek naar de 

concrete en praktische implementatie van beleid nodig is.  

 

Ten tweede, worden in deze studie enkel federale en regionale 

beleidsdocumenten geanalyseerd. Heel wat initiatieven en acties worden echter 

doorgevoerd op het lokale niveau. Onderzoek naar wat er op dit niveau wordt 

uitgerold is dan ook noodzakelijk om een volledig beeld te krijgen van de digitale 

inclusie in België. Het analyseren van het lokaal beleid was in deze studie niet 

mogelijk.  

 

Ten derde, beperkt deze studie zich tot de beleidsperiode 2014-2019. Elke 

regering en elke minister heeft haar/zijn visie op de problematiek van de digitale 

inclusie en zal in een nieuwe regeerperiode nieuwe accenten leggen.  Toch 

verandert beleid nooit radicaal van de ene beleidsperiode naar de andere. Een 

groot aantal bevindingen van dit rapport zullen geldig blijven binnen de nieuwe 

regering. Wij hopen dat dit rapport de nieuwe regeringen kan inspireren om de 

problematiek van digitale inclusie als een belangrijk en transversaal thema te 

integreren en op elkaar af te stemmen in de verschillende beleidsdomeinen op 

verschillende beleidsniveaus.  
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Annex 
 

Figuren 

Figuur 1: Close reading concepten 
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Figuur 2: Verdeling van bevoegdheid m.b.t. digitalisering 
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Figuur 3: Digitale inclusie in digitaliseringsstrategieën 

 
 

Figuur 4: Digitale inclusie in domein Dienstverlening 
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Figuur 5: Digitale inclusie in domeinen Economie en Werk  
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Figuur 6: Digitale inclusie in domein Armoedebestrijding 
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Figuur 7: Digitale inclusie in de domeinen Cultuur, Media, Jeugd en Onderwijs 
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Figuur 8: Zoektermen rond concepten ‘Digitale media’ en ‘Digitale inclusie’ 
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Figuur 9: Zoektermen concepten rond sub vraag ‘drempels’: sociale indicatoren 
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Figuur 10: Zoektermen concepten rond sub vraag ‘drempels’: digitale indicatoren 

 
 

 


