
Iedereen digitaal
mee, ja of nee?!

(Hoe) Moet dat nu?!



Wat we al langer wisten, werd in coronatijden nog
eens bevestigd. Er is een (grote) digitale kloof! 

32 procent van alle Belgen heeft zwakke digitale
vaardigheden. Tellen we daar de 8 procent bij die

gewoon nooit een computer gebruikt, dan blijkt
dat maar liefst 40 procent digitaal niet mee is. 

Voor veel mensen in kwetsbare situaties is het niet
evident om mee te zijn, mee te kunnen. Dit brengt

met zich mee dat er alweer een vorm van
uitsluiting bijkomt voor velen. Het gaat immers niet
altijd (alleen) over het niet kunnen betalen van vb.
een smartphone, tablet, laptop,… Het gaat vooral

om dat gevoel ‘er niet bij te horen’! 
Tijdens verschillende praatnamiddagen in Ons

Centrum werden dan ook verhalen en ervaringen
uitgewisseld over deze digitale uitsluiting. 

Verder werd er een bevraging gedaan bij de
bezoekers van Ons Centrum. De werkgroep

‘Iedereen digitaal mee, ja of nee!?’ ging creatief
aan de slag met deze verhalen. We kozen bewust
voor een papieren boekje waarin hun verhalen te
vinden zijn, samen met een aantal aanbevelingen

om de digitale kloof te dichten… 

Veel lees-en speelplezier! 

INLEIDING 

(bron cijfers: De digitale kloof moet gedicht - Mattia De Pauw - SAAMO)



Liefste dagboek,
Enige tijd geleden, ging ik naar de bank, God zij dank was ze die dag
open. Ja, tegenwoordig zijn ze meer toe dan open. Het was niet zo
druk en de vrouw achter de balie vraagt: "Kan ik u helpen?" "Ja, ik
kom mijn rekeningen betalen en overschrijvingsformulieren 
bestellen", zeg ik. Ze neemt mijn rekeningen aan, wappert er heen en
weer mee voor haar ogen zeggend: "Tja madammeke, ge weet toch
wel dat dit niet kan blijven duren he?"
Mijne frank valt niet direct en ik zeg: "Pardon wat wilt ge zeggen?"
"Awel, dat ge dit in de toekomst digitaal zult moeten doen."
"Oei", zeg ik, "dat wordt ne moeilijke, dat is niet aan mij besteed en 
ik ken daar niks van".
Ze kijkt mij aan en vraagt: "Hebt ge kinderen mevrouw?" "Ja"
antwoord ik, "waarom?" "Tja, dan kunt ge het misschien aan hen
vragen om het u te leren." 
Dat had ze beter niet kunnen zeggen, ik voelde mij serieus in mijn 
gat gebeten. Ik denk er niet aan om mijn kinderen daarmee lastig te
vallen, die hebben wel wat anders te doen. En zij hoeven niet alles te
weten over mijn financiën. Ik heb recht op privacy!
Ik zeg: "Maar nu ik toch hier ben, ik heb begrepen dat jullie andere
mensen wegwijs maken aan die terminals om het te leren, moet je
daar een afspraak voor maken, of hoe gaat dat?"



"Klopt", antwoordt ze, "maar ondertussen zijn we daarmee gestopt."
"Waarom", vraag ik? "Omdat de bank verhuist naar een ander filiaal
een paar gemeentes verderop."
"Daar weet ik niets van", zeg ik, "is dat zo?" "Ja" antwoordt ze, "ge
zult een van deze dagen wel een brief krijgen in uw brievenbus."
Ik heb me omgedraaid en ben vertrokken, gefrustreerd en kwaad.
Op weg naar huis heb ik ze vanalles verweten, wat denken ze wel niet
ik beslis nog altijd over mijn doen en laten, digitaal of niet, ik kan nog
altijd mijn eigen boontjes doppen en ik ben zeker niet van plan om alles
aan iedereen zenne neus te hangen, ik heb ook nog mijn trots, mijn
eigenwaarde, probeer dat niet af te pakken, door op mijne kop te
kakken, in wat voor ne wereld leven wij?!
Een paar dagen later zat er inderdaad een brief in mijn bus over de
geplande verhuizing, met excuses voor het ongemak maar ook met de
vraag om begrip te hebben voor de situatie.
Ik heb in volle kolere de brief verfrommeld en in de vuilbak gesmeten
denkende: "Hela! Met alle chinezen maar niet met d’ en deze."

Ondertussen heb ik een andere bank gevonden!!!!



"Er is voor alles een
wachtwoord of een 

pincode nodig. Ik kan
dat allemaal niet 

meer onthouden." 



"Het digitale is zeker goed en
het kan ook niet terug gaan. 
Maar ze mogen niet vergeten

dat het voor veel mensen
(ouderen, mensen met 

beperking, mensen in armoede,
mensen met 

gezondheidsproblemen,…) 
te snel gaat of dat de
alternatieven te snel

verdwijnen." 



QR-WATTE??



FOTO-STRIP

Dju, geen afspraak vast
gekregen. Ik had toch

graag iemand gesproken
om uit te leggen dat ik

niet zo lang kan
wachten op dit geld.

Voel onmacht... 

Ik heb geen andere keuze dan
het briefje toch gewoon in de
brievenbus te steken...zucht...

Zucht...Nu heb ik geen controle over mijn situatie. Komt
het in orde? Ik ben niet zeker van ontvangst en tijdige

betaling. Ik kan het ook digitaal zelf niet
controleren.....En ik heb ooit al eens drie weken moeten
wachten op betaling.. Er komen veel betalingen aan, dus

dat gaat niet...Zucht...

Ik wil graag een persoonlijke afspraak
maken. Ik wil graag zekerheid over de
ontvangst van mijn briefje en zekerheid

over een tijdige terugbetaling. Deze
telefoon kost me ook alweer veel!

Dan maar even bellen, want het
is toch een groot bedrag dat ik

eigenlijk niet kan missen.. 

Amai, Dat was een duur
doktersbezoek. Ik zal dat
briefje maar snel naar de

ziekenkas brengen. Ahnee...dat
is niet open...

NOG EENS 15
MINUTEN LATER..

15 MINUTEN EN 
ENKELE  KEUZE-
MENU'S  LATER..



ERVARINGEN IN HET DOOLHOF 

OM (BETAALBAAR) NAAR HET HUURDERSSYNDICAAT TE GAAN,
MOET JE EERST LANGS HET OCMW...MAAR EERST EEN AFSPRAAK
MAKEN...ONLINE?

VEEL TELEFOONTJES, VOICE-MAILS, WACHTEN...NOG GEEN
AFSPRAAK...

DANKZIJ LOPEN NAAR ANDERE DIENSTEN KRIJG IK TOCH EEN
AFSPRAAK VAST...

AFSPRAKEN KUNNEN NIET LIVE DOORGAAN, ALLES MOET VIA MAIL
EN TELEFOON...IK WEET NIET HOE IK MAILS MOET DOORSTUREN
OF DOCUMENTEN MOET UPLOADEN?! EN TELEFONEREN IS DUUR EN
IS VOOR MIJ GEEN ECHTE COMMUNICATIE!

ALTIJD HULP VRAGEN AAN KINDEREN EN MOETEN WACHTEN TOT
ZIJ TIJD HEBBEN IS NIET FIJN...ZIJ HEBBEN OOK HUN DRUK
LEVEN...DIT GEEFT STRESS...

ER MOET ALTIJD EERST (ONLINE) EEN AFSPRAAK GEMAAKT
WORDEN...

WAAR EN HOE ZOEK IK EEN TELEFOONNUMMER OP??

HUURDERSSYNDICAAT ZIT IN HASSELT  OF GENK...WAAR IS DAT?
HOE WERKT DE GOOGLE-MAPS APP OM ER TE GERAKEN??

IK VOEL ME AFHANKELIJK, HULPBEHOEVEND EN DAT BEN IK NIET
GRAAG!

ALLES KOST GELD, EXTRA TELEFOONTJES, EXTRA RITTEN, GEVOEL
DAT IK VAN KASTJE NAAR DE MUUR WORD GESTUURD...

DE DIGITALE WERELD ZOU ALLES IN HET LEVEN MAKKELIJKER
MOETEN MAKEN?? NEEN, VOOR MIJ IS HET ANDERSOM!



Het maakt me allemaal
onzeker. Ik ben angstig en 

heb bang om fouten te
maken online...omdat ik het
niet ken...Ik voel me aan mijn

lot overgelaten!

NOG ENKELE CONFRONTATIES MET
DIGITALE UITSLUITING...

Alles staat op de pas.
Ik kan niet aan 

die info!

Itsme is niet simpel!! waarom
geven ze ons attest niet
gewoon na de laatste

vaccinatie. Wat een gedoe!

 Alles gaat zo snel en 
staat alleen nog op

Social media. 
Dus als je het niet hebt,

weet je niks!! 

Oogcontact is heel 
 belangrijk voor mij!

De man aan de telefoon
zei letterlijk: als je het

online niet kan, kan je ik
niet verder helpen!

Nu moet ik zelf mijn bus ticket al online kopen? 
Er zijn nergens nog loketten!!

Als je belt, krijg je het
antwoord dat je even 

een mailtje moet
sturen...maar ik kan 

dat niet..

Het l i jkt erop dat men 
corona bli jft gebruiken om 

ons niet l ive te moeten 
verderhelpen!

Opleidingscheques/
huursubsidies aan-
vragen ging zeer 

moeizaam...
Ik snap er niks van!!

Ze zeiden na mijn pcr-test: 
"Je kan de resultaten morgen

vinden op e-health!" 
Watte???

Alles gaat via mail.
Wij stonden aan

school en wisten niet
dat de klas gesloten

was!!



Zonder smartphone/computer/
kaartlezer/... ben je niet mee!Hoe weet ik welke sms echt is en 

welke niet? Er gebeurt veel
fraude via de telefoon. Wij zijn

daar vatbaar voor want kennen er
niks van?!

Alle communicatie
verloopt via Smartschool.
Ook als het dringend is!

Dan zie ik het niet op tijd!

Tijdens een online 
oudercontact kan ik toch 

niet alles kwijt.

Ik moet mijn kind helpen
met  Bingle en

Scoodleplay. Ik heb daar
geen tijd voor en snap er 

 niks van.

Inschrijven voor vrije tijd moet
allemaal online! Zelfs betalen!

Ik kan dat niet! Ik zit in
schuldbemiddeling en heb

geen bankapp.

We hebben thuis 1 laptop,
maar mijn vijf kinderen

hebben die allemaal nodig
voor school!

Soms krijgen we huiswerk via mail
en moeten we dit printen! Wij
hebben geen printer thuis!!

Alle diensten werken
tegenwoordig op 

afspraak!

Ik wou mij inschrijven voor een kamp en kreeg
info toegestuurd. Je kon online inschrijven. Als je

via papier wou inschrijven moest je die online
zoeken en afprinten! Whaat??



"Ik heb
geen groot

geld, de
drempel om

een
computer

aan te
kopen ligt

hoog"

"Alles
moet

digitaal.
De deur is
gesloten." 



Enkele
aanbevelingen

KEUZEVRIJHEID

Er moet evenwicht zijn en opties.
De digitale opties voor degenen
die dat wil len/kunnen. Maar ook
een alternatief voor de rest...Zorg
dat inschrijven voor bepaalde
activiteiten niet alleen online moet
gebeuren want dit creëert een
grote drempel. 

BEWUSTWORDING DAT NIET
IEDEREEN DIGITAAL MEE IS!
Ga er niet vanuit dat iedereen een
laptop of smartphone met
internetverbinding heeft. 

DUIDELIJK TAALGEBRUIK

Niet iedereen is mee met de
Engelse/digitale termen.
Gebruik heldere taal. 

MEER EN GRATIS DIGIPUNTEN

Creëer meer laagdrempelige
plaatsen/diensten waar je terecht
kan met al je vragen/problemen.



VORMING EN BEGELEIDING

Er is meer betaalbare opleiding en
begeleiding voor digitale
vaardigheden nodig. Naast de
hardware zijn ook skil ls nodig om
te werken met de software.

TOEGANG TOT INTERNET ALS
BASISRECHT

Betaalbaar internet zou een
basisrecht moeten zijn en dus
beschikbaar voor iedereen! 

Oogcontact, l ive contact is belangrijk
voor veel mensen. Bli jf mensen de
optie geven om een live afspraak te
maken, op een echt gesprek te komen
of organiseer open zitdagen waar
geen afspraken gemaakt moeten
worden. Open kantoren i.p.v. er te
sluiten!

MAAK TIJD VOOR ECHT CONTACT

MAAK INFO OOK OFFLINE
BESCHIKBAAR

Veel mensen wil len papieren in
hun handen om zo ook zicht te
hebben op hun situatie. Denk aan
de voorschriften die nu enkel nog
op de identiteitskaart staan,
waardoor mensen een gevoel van
controleverlies hebben. Maak er
een en/en verhaal van.

De digitalisering heeft zeker tal van voordelen. Het internet – de
click – biedt veel kansen. Maar er moet wel rekening worden
gehouden met een grote groep mensen die het hier moeil i jk mee
heeft. Zij dreigen uit de boot te vallen. Ze moeten de mogelijkheid
krijgen om (gratis) naar een dienst te kunnen bellen op
verschil lende momenten. Dat is de call. De connect is er voor wie
telefoneren een te hoge drempel is. Zij moeten zonder afspraak
nog steeds ergens fysiek terecht kunnen. 

CLICK-CALL-CONNECT



Digitaal gedoe
Het nieuwe normaal

Zo asociaal,

Al dat digitaal gedoe

Ik ben dat beu

Het maakt mij moe

Digitale evolutie

Ge houdt het niet tegen

Voor jongeren, een fluitje van een cent

Die zijn dat gewend

Voor ouderen, een bron van ergernis

Te moeilijk, te rap

Ze kunnen niet mee

Tja, wij zijn Old school, geen T.G.V

Wij zijn niet geboren.

Met ne G.S.M aan ons oren

En lopen digitaal verloren

Alles moet per computer

Met veel gevloek en gefoeter

Zonder internet

Tellen we niet meer mee

Dus huppakee weg ermee!

Ze schuiven ons gewoon aan de kant

Serieuze discriminatie

Het is een echte schand!!!
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Contactgegevens

Ons Centrum
Kwartier Ijzer - Michellaan 11 - 3970 Leopoldsburg

Elien Aerts (opbouwwerker Ons Centrum)
elien.aerts@saamolimburg.be - 0492/460713

Met dank aan de bezoekers van Ons Centrum voor
hun bijdrage en medewerking in de bevraging. 

Met speciale dank aan de werkgroep themawerking
'iedereen digitaal mee, ja of nee?!

Marie-Rose Teunkens
Mildrid Desmit
Sonja Heyligen
Alfons De Witte
Victor Verheyen
Shirley Leijsten
Chris Vrancken

Magda Bloemmen
Jean Peeters
Sonja Maes

Dominique Gerits

v.u. Elien Aerts - Michellaan 11 - 3970 Leopoldsburg




