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Begin 2020 beslisten twee verenigingen in Schaarbeek om met overheidssteun een 
mobiele openbare computerruimte op te starten. Een openbare computerruimte?! 
Nog voor we op de vraag konden ingaan, zette een virus ons bestaan als individu en 
als gemeenschap, en meer nog dat van de meest kwetsbaren, op zijn kop. Om ons 
te beschermen werd plots geschakeld naar afstandsmodus. Keuken- en salontafels 
werden werkplek en computer- en smartphoneschermen ons venster op de 
buitenwereld. Tot overmaat van ramp sloten de meeste openbare diensten de 
deuren.  
 

Maar hoe krijg je in een crisissituatie toegang tot overheidssteun, hoe geraak je recht 
op werkloosheidssteun, op een leefloon, een uitkering,... erkend als je zelf geen 
scherm hebt of niet weet hoe je digitaal bij een dienst moet aankloppen? Een vraag 
die heel wat inwoners van Schaarbeek sinds maart 2020 bezighield. Ze behielpen 
zich. Op eigen houtje, met familie, buren, vrienden. De meest kwetsbaren vonden 
de weg naar de eerstelijnsdiensten die de deuren openhielden. Zonder de vereiste 
competenties ontpopten die diensten zich tot surrogaatbevolkingsloket. Ze gingen 
wel gebukt onder de stroom aanvragen maar namen er bovenop hun eigen taken 
nog een rol bij die niet de hunne was. Sommigen vonden een weg, anderen niet. 
Een aantal burgers dook onder de radar van de sociale bijstand en zakte verder weg 
in de onzichtbaarheid en armoede.  
 

Vandaag heffen we het hoofd weer fier op. Nergens in het Brussels Gewest hebben 
terreinwerkers (van plaatselijke medische huizen, alfabetiseringscursussen, 
computerruimten), instellingen (de Gemeente, het OCMW) en burgers zo stevig de 
handen in elkaar geslagen om samen, en niet elk apart, een oplossing te vinden en 
uit te werken. 
 

We verenigden ons in een werkgroep “Digitale exclusie 1030” die in het voorjaar van 
2020 zijn activiteiten aanvatte. Opzet? De vinger leggen op moeilijkheden als gevolg 
van de gedigitaliseerde toegang tot rechten in Schaarbeek, bevindingen en 
hulpmiddelen delen, pertinente en samenhangende oplossingen smeden, 
overheids- en terreinactoren interpelleren. We willen de digitale technologie 
ontwikkelen als instrument en waarborgen dat die niet de enige toegang tot 
overheidssteun blijft voor burgers zodat ze de hen gewoonweg verschuldigde steun 
voor een waardig leven echt kunnen krijgen.  
 

Sluit je bij ons aan!   
 
Maken vandaag deel uit van onze werkgroep:  

- CABAN  
- Gemeente Schaarbeek 
- OCMW van Schaarbeek  
- Gaffi vzw  
- Lire et Ecrire Bruxelles – Centre Alpha Schaerbeek 
- RenovaS 
- Services Sociaux des Quartiers 1030 - Wijkmaatschappelijk Werk 1030 
- Wijkpartenariaat - De Schakel 

 
De groep wordt gecoördineerd door de Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale 
Actie. (CSSA)  
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De actoren en de realiteit zichtbaar maken, toegang waarborgen tot de 
rechten, een soepel nabijheidsnetwerk uitrollen. Met deze drie fasen die 
we in dit document bespreken, wil de Schaarbeekse werkgroep “Digitale 
exclusie” de vinger leggen op de negatieve impact van de digitalisering 
voor een reeds kwetsbare plaatselijke bevolking en op het gewicht dat op 
de schouders van de eerstelijnswerkers rust. We gaan achter al het 
cijfermateriaal ook op zoek naar een oplossing waarbij autonomie en 
vertrouwen centraal staan en die als een rode lijn de 10 concrete 
voorstellen die we formuleren verbindt. Ruim baan, hier gaan we dan!     
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“Toen ik in de jaren ‘90 begon volstond het dat je je kon redden. Zelfs met 

koeterwaals slaagde je erin je haast dagelijkse klussen te klaren. Je ging 

naar de post. Iemand sprak wel een mondje Turks of Arabisch. Zelfde 

verhaal in de winkel of bij het ziekenfonds. Geleidelijk aan begon het me te 

dagen: praten alleen was niet voldoende. Ook wat er op papier stond, moest 

je kunnen begrijpen. En de digitale wereld gaat nog een stap verder: 

voortaan moet je kunnen lezen en schrijven. 
 

Ik schopte het uiteindelijk tot publieksschrijver. Tijdens de spreekuren was 
een computer haast niet meer weg te denken. Toen ik eind 2019 bij Gaffi 
toekwam behoorde de digitalisering tot mijn hoofdbekommernissen. We 
dienden samen met Wijkmaatschappelijk werk 1030 een project voor een 

Stadsvernieuwingscontract in. Ik wilde een openbare computerruimte 
(OCR) opzetten en die openstellen voor onze doelgroep, maar ook voor de 
wijkbewoners. Het uitbreken van de coronacrisis maakte het belang van 

het project voor iedereen zonneklaar. 
 

We zochten naar partners in de wijken en vonden die o.m. in het 
“Wijkpartenariaat - De Schakel” dat ook werkt aan een OCR. We gingen 

aankloppen bij de CSSA van Schaarbeek omdat we beseften dat we 
samen sterker zouden staan. Zo ontstond de werkgroep “Digitale exclusie 

1030.” 
 

Anne Iwens 
Directrice van Gaffi - Schaarbeek 

 
 
“Je kan het probleem vergelijken met dat van een ongeletterde. In België is 
gemiddeld 10 % van de bevolking analfabeet. Hoewel leerplicht al lang in 
de maatschappij is verankerd zijn ook vandaag niet alle schoolcarrières 

een succesverhaal. Dat een deel van de bevolking digitaal ongeletterd, of 
minstens digitaal kwetsbaar zal blijven, is dus reëel. In 2000 zagen de 

eerste openbare computerruimten het levenslicht. Politici dachten toen: 
“Het duurt maar enkele jaren voor iedereen een computer heeft en dan is 

het probleem geregeld.” Maar het is iets ingewikkelder dan dat, en 
vandaag is het probleem evenmin opgelost”. 

Lauriane Pauilhac 
Het netwerk “Caban” - Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique 
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400 000 huishoudens zonder internetaansluiting 

Als de fase die we nu beleven vanuit gezondheidsoogpunt een pandemie zonder voorgaande is, zal ze 
voor de werking van onze samenleving de geschiedenis ingaan als de turbo achter de digitalisering van 
zowat alle diensten. Maar die fase verloopt niet volstrekt pijnloos. Meer nog, voor sommige groepen 
binnen de bevolking is deze overgang naar “alles online” een heus drama. 

Hoewel de meeste Belgen met het internet zijn verbonden (92% van de huishoudens heeft thuis een 
internetaansluiting), blijven er binnen de bevolking nog grote verschillen die vooral samenhangen met 
het inkomen- en opleidingsniveau.  

Hieronder enkele van de recentste en meest frappante cijfers over digitale exclusie in België :1 

- 8% van de huishoudens2 beschikt thuis niet over een internetaansluiting (voor Brussel is dit 7%). 
In absolute cijfers komt dit neer op ongeveer 400 000 huishoudens in België en 40 000 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

- Binnen de huishoudens met laag inkomen (eerste kwintiel) heeft 24% thuis geen 
internetaansluiting. Bij de huishoudens met een hoog inkomen (vijfde kwintiel) heeft iedereen een 
internetaansluiting. 3 

- 8% van de inwoners4 maakte in de 3 maanden voorafgaand aan het Statbel-onderzoek geen 
gebruik van internet (10% in Brussel). Binnen de laagopgeleide populatie gebruikt 20% geen 
internet, tegenover slechts 2% bij de populatie met een hoog opleidingsniveau. 5 

- De hoogste percentages niet-internetgebruikers treffen we aan bij bejaarden en bij laagopgeleide 
vrouwen. Bij de personen tussen 65 en 74 jaar, gebruikte 23% nooit of meer dan een jaar geen 
internet. Bij laagopgeleide vrouwen gaat het om 20%. 

- 72% van de populatie gaat dagelijks, en zelfs meermaals per dag online (79% in Brussel). Dat 
percentage loopt op tot 93% bij huishoudens met hoge inkomens en tot 89% bij hoogopgeleide 
mannen. Maar bij de bejaarden, gepensioneerden en vrouwen met een lage opleidingsgraad en 
bij wie behoort tot de huishoudens met lage inkomens, zakt het percentage van zij die dagelijks en 
meermaals daags het internet gebruiken tot onder de 50%. 

 
1 De gegevens zijn afkomstig van de Eurostat / Statbel enquête naar het ICT-gebruik door de huishoudens en individuen. Dit 
zijn cijfers voor 2021 die Statbel vergaarde tijdens de jaarlijkse peiling die Eurostat in alle EU-lidstaten coördineert. Ze vormen 
een steekproef van de bevolking tussen 16 en 47 jaar. 

2 Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar 

3 In sociale statistieken worden inkomenskwintielgroepen berekend op basis van het totale equivalente beschikbare inkomen 
dat aan elk gezinslid wordt toegerekend. De gegevens (van ieder persoon) worden gerangschikt volgens de waarde van het 
totale equivalente beschikbare inkomen. Vier afkapwaarden (de kwintielafkapwaarden) van het inkomen worden 
geïdentificeerd, waardoor de onderzoekspopulatie wordt onderverdeeld in vijf groepen die in gelijke mate worden 
vertegenwoordigd door 20% van de individuen. De eerste kwintielgroep vertegenwoordigt 20% van de bevolking met het 
laagste inkomen; de vijfde kwintielgroep vertegenwoordigt de 20% van de bevolking met het hoogste inkomen. 

4 Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar. 

5 Het opleidingsniveau wordt bepaald door het hoogst behaalde diploma. Een “zwak” opleidingsniveau stemt overeen met 
hooguit een attest van het lager secundair onderwijs. Het “gemiddeld” niveau wordt toegekend bij het behalen van een attest 
van het hoger secundair onderwijs. Een diploma hoger onderwijs levert dan weer het “hoog” opleidingsniveau op. 



 
 

 
8 

 
 

HH1 - Beschikbaarheid van internet in het huishouden, per gewest en inkomensniveau (2021) 
Percentage huishoudens in België met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar 

 Ja Neen 

Totaal 92 % 8 % 

Brussel 93 % 7 % 

Vlaanderen 93 % 7 % 

Wallonië 89 % 11 % 

Huishoudens met inkomen in 1ste kwintiel 76 % 24 % 

Huishoudens met inkomen in 2de kwintiel 90 % 10 % 

Huishoudens met inkomen in 3de kwintiel 97 % 3 % 

Huishoudens met inkomen in 4de kwintiel 99 % 1 % 

Huishoudens met inkomen in 5de kwintiel 100 % 0 % 

Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 
 

IND_USE1 - Internetgebruik tijdens de laatste drie maanden, per gewest, gender en opleidingsniveau (2021) 
Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar 

 Ja Neen 

Totaal 92 % 8 % 

Brussel 90 % 10 % 

Vlaanderen 93 % 7 % 

Wallonië 89 % 11 % 

Vrouwen 91 % 9 % 

Mannen 92 % 8 % 

Laag opleidingsniveau 80 % 20 % 

Gemiddeld opleidingsniveau 94 % 6 % 

Hoog opleidingsniveau 98 % 2 % 

Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 
 

IND_USE2 - Laatste gebruik internet, per gewest, gender, leeftijd en opleidingsniveau (2021) 
Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar  

 
Tijdens de laatste 3 maanden 

Tussen 3 maanden en een jaar 
geleden 

Meer dan een jaar geleden  
Of nooit gebruikt 

Totaal 93 % 1 % 7 % 

Brussel 94 % 1 % 5 % 

Vlaanderen 94 % 1 % 5 % 

Wallonië 89 % 1 % 10 % 

Vrouwen 92 % 1 % 7 % 

Mannen 93 % 0 % 7 % 

16-24 jaar 99 % 0 % 1 % 

25-34 jaar 98 % 1 % 2 % 

35-44 jaar 97 % 0 % 2 % 

45-54 jaar 94 % 1 % 5 % 

55-64 jaar 90 % 1 % 8 % 

65-74 jaar 76 % 1 % 23 % 

Laagopgeleide vrouwen 78 % 3 % 20 % 

Gemiddeld opgeleide vrouwen 94 % 2 % 4 % 

Hoogopgeleide vrouwen 98 % 0 % 1 % 

Laagopgeleide mannen 82 % 1 % 18 % 

Gemiddeld opgeleide mannen 95 % 0 % 5 % 

Hoogopgeleide mannen 98 % 0 % 2 % 

Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
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IND_USE3B - Frequentie van het internetgebruik, per gewest, gender, leeftijd, beroep, opleidingsniveau en inkomen (2021) 
Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar  

  

Elke dag en zelfs 
meerdere keren per 

dag 

Elke dag maar niet 
meerdere keren per 

dag 

Minstens één keer 
per week 

Minder dan één keer 
per week 

Totaal 72 % 14 % 5 % 1 % 

Brussel 79 % 10 % 4 % 1 % 

Vlaanderen 73 % 15 % 5 % 1 % 

Wallonië 68 % 14 % 5 % 2 % 

Vrouwen 71 % 14 % 6 % 1 % 

Mannen 73 % 14 % 5 % 2 % 

16-24 jaar 90 % 7 % 2 % 1 % 

25-34 jaar 87 % 10 % 1 % 1 % 

35-44 jaar 84 % 11 % 2 % 0 % 

45-54 jaar 74 % 13 % 6 % 1 % 

55-64 jaar 58 % 20 % 10 % 3 % 

65-74 jaar 39 % 23 % 11 % 3 % 

Student: 92 % 6 % 1 % 0 % 

Werkend 81 % 11 % 3 % 1 % 

Werkloos 63 % 16 % 5 % 2 % 

Gepensioneerd 43 % 23 % 12 % 2 % 

Ander inactief 54 % 20 % 9 % 2 % 

Laagopgeleide vrouwen 45 % 20 % 11 % 1 % 

Gemiddeld opgeleide vrouwen 71 % 15 % 7 % 2 % 

Hoogopgeleide vrouwen 85 % 10 % 2 % 1 % 

Laagopgeleide mannen 54 % 18 % 8 % 2 % 

Gemiddeld opgeleide mannen 71 % 16 % 5 % 2 % 

Hoogopgeleide mannen 89 % 7 % 2 % 1 % 

Inkomen gezin kwintiel 1 47 % 22 % 10 % 3 % 

Inkomen gezin kwintiel 2 62 % 18 % 8 % 2 % 

Inkomen gezin kwintiel 3 72 % 15 % 5 % 1 % 

Inkomen gezin kwintiel 4 83 % 11 % 3 % 1 % 

Inkomen gezin kwintiel 5 93 % 4 % 2 % 1 % 

Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 

 

  

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
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De digitale kloof vormt niet enkel een scheidslijn tussen al dan niet 
gebruikers van het internet 

Bovendien vormt de digitale kloof meer dan een scheidslijn tussen al dan niet internetgebruikers. Zelfs 
binnen de categorie van internetgebruikers varieert het eigenlijke gebruik sterk volgens leeftijd, 
gezinsinkomen en opleidingsniveau van de betrokkene. 

In 2021 greep 63% van de internetgebruikers in België terug naar dit medium om inlichtingen op te 
vragen op de websites van de overheidsdiensten (71% in Brussel). Maar dat percentage is niet meer 
dan een gemiddelde: van de laagopgeleide internetgebruikers, maakte slechts 39% gebruik van deze 
diensten, terwijl dat percentage bij de hoogopgeleiden dubbel zo hoog lag (79%).  

Ander voorbeeld: 55% van de internetgebruikers gebruikte internet of een app om formulieren online 
in te vullen en in te dienen. Bij de laagopgeleide internetgebruikers bedroeg dit  percentage slechts 
34%, terwijl de hoogopgeleiden afklopten op 70%. 

Ook bij de toegang tot de gezondheidsdiensten stellen we een gelijkaardig fenomeen vast.  

Grofweg 45% van de internetgebruikers maakt een afspraak bij een arts via het internet of een 
applicatie (48% in Brussel). Maar dat percentage bedraagt slechts 29% bij laagopgeleiden of binnen de 
lage-inkomenscategorie; de hoogopgeleiden en huishoudens met een hoog inkomen scoren hiervoor 
55%.   
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IND_EGOV2A – Gebruik van e-governmentdiensten, per gewest, gender, leeftijd, inkomensniveau en opleidingsniveau (2021) 
Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar die het internet hebben gebruikt tijdens de laatste twaalf maanden 

  

Informatie verkrijgen uit websites van 
de overheid 

Versturen van ingevulde 
overheidsformulieren (niet via e-mail) 

Totaal 63 % 55 % 

Brussel 71 % 58 % 

Vlaanderen 64 % 57 % 

Wallonië 59 % 52 % 

Vrouwen 61 % 52 % 

Mannen 65 % 58 % 

16-24 jaar 57 % 40 % 

25-34 jaar 76 % 72 % 

35-44 jaar 70 % 66 % 

45-54 jaar 66 % 58 % 

55-64 jaar 55 % 49 % 

65-74 jaar 45 % 37 % 

Laag opleidingsniveau 39 % 34 % 

Gemiddeld opleidingsniveau 59 % 50 % 

Hoog opleidingsniveau 79 % 70 % 

Inkomen gezin kwintiel 1 51 % 42 % 

Inkomen gezin kwintiel 2 55 % 49 % 

Inkomen gezin kwintiel 3 59 % 52 % 

Inkomen gezin kwintiel 4 72 % 65 % 

Inkomen gezin kwintiel 5 74 % 62 % 

Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 

 

IND_ACT5A-  Gebruik van de gezondheidsdiensten op internet, per gewest, gender, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen (2021)
  

Percentage inwoners van België tussen 16 en 74 jaar die het internet hebben gebruikt tijdens de laatste drie maanden  

  
Een afspraak maken met een arts 

Raadplegen van andere 
gezondheidsdiensten  

Totaal  45 % 20 % 

Brussel 48 % 17 % 

Vlaanderen 49 % 24 % 

Wallonië 36 % 14 % 

Vrouwen 48 % 22 % 

Mannen 41 % 18 % 

Laag opleidingsniveau 29 % 10 % 

Gemiddeld opleidingsniveau 40 % 18 % 

Hoog opleidingsniveau 57 % 26 % 

Inkomen gezin kwintiel 1 34 % 10 % 

Inkomen gezin kwintiel 2 37 % 15 % 

Inkomen gezin kwintiel 3 43 % 18 % 

Inkomen gezin kwintiel 4 52 % 25 % 

Inkomen gezin kwintiel 5 55 % 25 % 

Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 

 

  

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
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Drie vormen van digitale exclusie 
De gegevens situeren de digitale ongelijkheid op drie fronten: de toegang tot de digitale technologieën, 
de digitale vaardigheden en het gebruik van de essentiële diensten. 

Personen met een laag inkomen en laaggeschoolden zijn bijzonder blootgesteld aan deze vorm van 
ongelijkheid. Dat versterkt hun kwetsbaarheid binnen een wereld die in toenemende mate digitaliseert 
en de eerder bestaande sociale ongelijkheden. 

De groep internetgebruikers krimpt naarmate opleidings- en inkomensniveau dalen; Volgens de laatste 
Barometer digitale inclusie beschikt 75% van de personen met een laag inkomen en dito 
opleidingsniveau niet over gepaste digitale vaardigheden. 6 

86% van de populatie gebruikt het internet dagelijks, met name de onlinediensten (e-banking, e-
commerce, enz.). 57% van de internetgebruikers met een laag opleidingsniveau en 56% van degenen 
met een laag inkomen vervulde nog nooit online administratieve formaliteiten hoewel dat nochtans 
werd verondersteld. 7 

 

In Brussel gebruikt 35% van de populatie de online-
overheidsdiensten niet  

Bovendien variëren die verschillen per gewest. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verklaart een persoon op twee geen mappen of bestanden op 
computer te kunnen kopiëren of verplaatsen, en drie op de vier zegt zelfs de spreadsheetfuncties niet 
te kunnen gebruiken. In de praktijk komt dat erop neer dat, hoewel onmisbaar, onlinediensten niet 
worden gebruikt: 33% gebruikt geen bankdiensten en 35% maakt geen gebruik van de 
overheidsdiensten. 8 

 

  

 
6 Brotcorne P., Barometer digitale inclusie 2020, Koning Boudewijnstichting, http://hdl.handle.net/2078.1/254143. 

7 Brotcorne P., op. cit. 

8 Brotcorne P., op. cit. 

http://hdl.handle.net/2078.1/254143
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De dubbele enquête “digitale exclusie” in Schaarbeek 
Om de gevolgen van die versnelde digitalisering van nagenoeg alle diensten op de meest kwetsbare 
bevolking in kaart te brengen en de moeilijkheden door de uitsluitend digitale toegang tot de 
overheidsdiensten te vatten, peilde de werkgroep "Digitale exclusie" in de zomer van 2021 naar de 
visie van de maatschappelijke werkers van Schaarbeek (OCMW, gemeentediensten en organisaties) en 
verzocht hen om vragenlijsten hierover voor te leggen aan hun doelgroep.  

De peiling bracht twee grote elementen aan het licht. Enerzijds werd communiceren voor bepaalde 
categorieën van de populatie door de algemeen versnelde digitalisering van de samenleving 
gemakkelijker, maar wel ten koste van andere groepen voor wie die communicatie met de diensten 
plots niet meer kon. Tweede element is dat de digitale exclusiecijfers voor de volledige bevolking 
alarmerende vormen aannemen als we ze herleiden tot de bevolkingsgroepen die al kwetsbaar zijn 
door hun sociaal isolement, inkomen, opleidingsniveau, of omdat ze de taal spreken noch schrijven. 

Anders gesteld en zoals we verderop zullen zien nam het gevaar voor non-take-up van sociale rechten 
door de plots versnelde digitalisering van de maatschappij alleen maar toe. 

 

De maatschappelijke werkers van Schaarbeek aan het woord 

Covid-19 zette dan wel de overheidsdiensten op hun kop, maar spaarde het maatschappelijk 
terreinwerk evenmin. De WG “Digitale Exclusie 1030” koos ervoor om een honderdtal 
eerstelijnswerkers van Schaarbeek via een vragenlijst aan het woord te laten. We menen dat de digitale 
kloof nooit eerder werd benaderd vanuit een hoek die gemeenschappelijke waarnemingen en 
reageren toelaat.  

Concreet wijzigde de context de relatie met de doelgroepen wat de vertrouwensband en het eigenlijke 
werk van zorg, vorming en het verwerven van autonomie niet ten goede kwam.  

De dagelijkse realiteit van de maatschappelijk werker werd gereduceerd tot louter administratieve 
ondersteuning: een kille, niet-gefinancierde en vaak slecht uitgeruste opgave. Nieuw is ook het 
onvermogen om door die barrière van het scherm heen te breken om een overheidsdienst te kunnen 
bereiken. Of het feit dat er enkel op afstand mag worden gewerkt, terwijl die groep mensen net een 
gesprek rond een tafel nodig hebben. 

“Heel wat van onze patiënten staan totaal machteloos nu er voor een reeks vaak essentiële diensten 
maar een pad kan worden bewandeld: dat van het digitale platform. Het belang om die patiënten te 
ondersteunen neemt alleen maar toe en maakt dat we voor dat specifieke probleem speciale 
tijdsblokken moeten voorzien. Ook binnen onze organisatie ligt de dimensie digitaal onderwijs op de 
tafel om de zo moeizaam verworven autonomie van onze patiënten te vrijwaren”.  

(Het verhaal van een maatschappelijk werker bij een medisch huis in Schaarbeek) 

“Om aan de aanvragen die we ontvangen te voldoen moeten we vaak snel met concrete antwoorden 
voor de dag komen. Bij ons een afspraak vastleggen voor over drie weken om dan een afspraak te 
moeten maken bij de Gemeente en dan nog eens X aantal tijd te moeten wachten is de vreselijke 
realiteit. Die noodgedwongen tussenstop bij onze diensten in plaats van rechtstreeks naar het loket van 
de betreffende dienst te gaan, veranderde onze relatie; de mensen werden steeds meer afhankelijk van 
ons voor een begeleiding die we niet zo grondig kunnen doen als nodig”. 

(Verhaal van een terreinmedewerkster in Schaarbeek) 
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Onvermogen om op de vragen van de doelgroep te reageren omdat er geen niet-digitale 

alternatieven overblijven  

Door de digitalisering van de procedures en het verdwijnen van niet-digitale alternatieven konden 6 
van de 10 ondervraagde maatschappelijke werkers het voorbije jaar meermaals de vragen van hun 
doelgroep niet beantwoorden. Dat cijfer loopt op tot 8 op 10 als we daar iedereen bijrekenen die het 
voorbije jaar minstens een keer met dat probleem te maken kreeg  (Vraag 7). 

Percentage maatschappelijke werkers van Schaarbeek die onze vragenlijst invulden 

  
Neen, nooit 

Ja, minstens 
één keer 

Ja, meer dan 
eens 

 
Totaal 

V7: Hoe vaak kon u het voorbije jaar niet voldoen aan de vragen 
van uw doelgroep omdat er geen niet-digitale alternatieven 
overblijven? 

23 % 17 % 60 % 100 % 

Bron: WG Digitale Exclusie 1030 (2021) 

 

Online afhandelen van procedures namens de begunstigden  

Het voorbije jaar besteedden 2 op 3 sociale werkers meer tijd aan onlinehandelingen om aan de 
aanvragen van hun begunstigden tegemoet te komen (Vraag 11.4) 

1 op de 2 meent dat onlinehandelingen voor rekening van de begunstigden niet tot haar of zijn 
werkopdrachten behoort (V11.5). 

8 op de 10 die onlinehandelingen stellen voor rekening van de begunstigden dienen vertrouwelijke 
gegevens te verwerken (V11.6). 

Percentage maatschappelijke werkers van Schaarbeek die onze vragenlijst invulden 

  
Akkoord 

Gedeeltelijk 
akkoord 

Niet 
akkoord 

 
Totaal 

V11.4: Het voorbije jaar besteedde ik meer tijd aan onlinehandelingen om 
aan de aanvragen van mijn begunstigden tegemoet te komen. 65 % 25 % 10 % 100 % 

V11.5: Ik besteed tijd aan onlinehandelingen voor rekening van mijn 
begunstigden, terwijl dat geen deel uitmaakt van mijn werkopdrachten.  52 % 33 % 15 % 100 % 

V11.6: Ik verwerk vertrouwelijke gegevens bij de onlinehandelingen voor 
rekening van mijn begunstigden 78 % 13 % 9 % 100 % 

Bron: WG Digitale Exclusie 1030 (2021) 

 

Toegang tot sociale rechten 

Meer dan 8 maatschappelijke werkers op 10 zijn van oordeel dat de overheidsdiensten door de digitale 
omschakeling ontoegankelijk of moeilijk toegankelijk worden (V11.8), en dat de overheidsdiensten 
bijgevolg niet-digitale alternatieven moeten bieden (V11.7). 

Percentage maatschappelijke werkers van Schaarbeek die onze vragenlijst invulden 

  
Akkoord 

Gedeeltelijk 
akkoord 

Niet 
akkoord 

 
Totaal 

V11.7: Voor overheidsdiensten moeten niet-digitale alternatieven worden 
geboden 84 % 13 % 3 % 100 % 

V11.8: De digitale omschakeling maakt de overheidsdiensten voor velen 
ontoegankelijk of moeilijk toegankelijk 86 % 11 % 3 % 100 % 

Bron: WG Digitale Exclusie 1030 (2021) 

Bovenop de financiële (73%) of technische problemen, zoals internetaansluiting (50%) of hardware 
(80%), zijn de meest frequente moeilijkheden bij de digitale toegang tot de sociale rechten volgens de 
maatschappelijke werkers, van immaterieel van aard:   

- De administratieve procedures begrijpen (96%) 
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- Computervaardigheden (95%) 

- De vereiste informatie terugvinden (83%) 

- Kennis van het NL of het FR (82%) 

- Kunnen lezen en schrijven (74%)  

Er bestaat dus een digitaal probleem met een breed spectrum. Net als elders vertaalt dit zich in 
Schaarbeek in moeilijkheden om een recht, zoals een inkomensvervangende tegemoetkoming, erkend 
te krijgen.  

 

Drie maatschappelijke werkers met wie we diepgaander spraken en die in 2021 samen minstens 500 
aanvragen verwerkten (medisch huis, OCR, overheidsinformaticus) stelden een lijst op van de 
problemen die het vaakst opduiken en ondersteuning vergen: 

- Belastingaangifte (FOD Financiën) 

- Aanvragen van een studiebeurs (Fédération Wallonie Bruxelles) 

- Documenten die via Irisbox toegankelijk zijn (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 

- Het verkrijgen van het Covid Safe Ticket (FOD Gezondheid) 
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De burgers van Schaarbeek aan het woord 

Net als in alle Europese landen neemt de digitale exclusie in België jaar na jaar af. In 2008 had 49% van 
de Brusselse huishoudens geen internetaansluiting tegenover 7% in 2021.  

HH1 – Ontbreken van een internetaansluiting in het huishouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2006-2021) 
Percentages huishoudens met minstens één persoon tussen 16 en 74 jaar 

 
Bron: Statbel, ICT-gebruik bij huishoudens en individuen 2021  Berekeningen en grafiek: OCMW van Schaarbeek, Sociaal observatorium 

Zoals steeds gaan achter de gemiddelden grote verschillen schuil die we duidelijk hebben willen stellen 
door te focussen op één enkele en uitermate kwetsbare doelgroep, de gebruikers van onze diensten, 
veeleer dan de populatie in zijn geheel te bekijken. 

Sociaal profiel van de respondenten 

Laag opleidingsniveau  50 % 

Laagopgeleide vrouwen (hooguit diploma van het lager secundair) 50 % 

Maandinkomen minder dan 1 500 euro per maand  70 % 

Moeite om minstens een van de twee landstalen (NL/FR) te lezen 12 % 

Moeite om minstens een van de twee landstalen (NL/FR) te schrijven 22 % 

Werkzoekenden 42 % 

Werkend (loontrekkenden en zelfstandigen) 14 % 

Begunstigden van een (equivalent) leefloon 40 % 

Ouder dan 65 jaar 10 % 

Jonger dan 25 jaar 10 % 

Vrouwen 67 % 

Bron: Enquête Digitale Exclusie 1030 (2021) 

Meer nog dan hun visie en ervaringen te delen hebben de maatschappelijke werkers op hun beurt een 
120-tal burgers ondervraagd, waaronder de regelmatige gebruikers van de sociale diensten van 
Schaarbeek (OCMW, gemeentediensten en organisaties). 

Door zowel de maatschappelijke werkers als de burgers aan het woord te laten ontstond een levendig 
en reëel beeld van de situatie, wat zelfs meer zegt dan cijfers en percentages. 

 

1 op de 3 mensen heeft thuis geen stabiele internetverbinding  

Voor alles blijkt uit onze peiling dat een op de drie respondenten thuis geen stabiele internetverbinding 
heeft (Vraag 3). 

https://statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/Huishoudens/10.5%20ICT-gebruik%20in%20huishoudens/ICTHH2021_WEB_NL.xlsx
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Waarom die mensen geen internetaansluiting hebben is voor 9 van de 10 respondenten economisch 
te verklaren (V8). Een op de drie respondenten heeft geen internetaansluiting omdat hij of zij niet weet 
hoe die aan de praat te krijgen. Meer dan de helft van de respondenten brengt de verbinding met het 
internet op straat tot stand (V10). 

Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die onze vragenlijst beantwoordden  

V3: Heeft u thuis, of iemand van uw gezin, toegang tot het internet? 100 % 

Ja (een internetverbinding die meestal werkt) 67 % 

Ja, maar geen stabiele verbinding (veelvuldige onderbrekingen, enz.) 17 % 

Neen, maar vroeger had ik wel toegang 8 % 

Neen, nooit toegang gehad 7 % 

Bron: Enquête Digitale Exclusie 1030 (2021) 

 
Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die thuis geen internetaansluiting hebben  

V8: Waarom heeft u momenteel thuis geen internetaansluiting ? 100 % 

Ik heb elders dan thuis toegang tot het internet 33 % 

De hardware is te duur / De internetkosten zijn te hoog 87 % 

Ik heb geen idee hoe dat werkt 33 % 

Ander 27 % 

Bron: Enquête Digitale Exclusie 1030 (2021) 

 
Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die thuis geen internetaansluiting hebben  

V10: Waar gebruikt u doorgaans internet? (meerdere antwoorden mogelijk) 100 % 

Thuis 90 % 

Bij vrienden, buren, familie 32 % 

Bij een organisatie 6 % 

In een Openbare Computerruimte (gratis ter beschikking gestelde computer) 7 % 

Bij het OCMW 1 % 

Op straat  57 % 

Op het werk 17 % 

Op school en elders 4 % 

Bron: Enquête Digitale Exclusie 1030 (2021) 

Van diegenen met een internetaansluiting thuis gebruiken 7 van de 10 geen printer, omdat ze er geen 
hebben (63%), of omdat ze niet printen ook al bezitten ze er een (V7). Hieruit blijkt dat slechts een op 
de zeven respondenten over een stabiele internetverbinding en een bruikbare printer beschikt. 

Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die thuis een internetaansluiting hebben  

V7: Als u thuis internet heeft, gebruikt u daar dan ook een printer? 100 % 

Ja, ik gebruik een printer 27 % 

Ik heb een printer, maar ik gebruik die niet / ik gebruik die zelden 13 % 

Neen, ik heb geen printer  60 % 

Bron: Enquête Digitale Exclusie 1030 (2021) 

 

OCR? 1 op de 2 respondenten weet zelfs niet wat dat is… 



 
 

 
18 

 
 

Schaarbeek telt momenteel vier openbare computerruimten. Maar slechts een klein percentage van 
de bevolking gebruikt die buurtdiensten waar computers en internetverbindingen gratis ter 
beschikking staan van de burgers.  

In het kader van ons onderzoek gebruikten minder dan 2 op de 10 respondenten ooit een OCR-
computer, terwijl 1 op de 2 zelfs nog nooit van een OCR hoorde. 

Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die het internet gebruiken  

V10: Hoe frequent gebruikte u het voorbije jaar een computer in een OCR?  100 % 

Frequent (minstens één keer per week) 5 % 

Nu en dan (minder dan één keer per week) 10 % 

Ik maakte nog nooit gebruik van een OCR (maar ik weet wat een OCR is) 30 % 

Ik weet niet wat een OCR is / Ik heb nog nooit van een OCR gehoord 50 % 

Geen antwoord 5 % 

Bron: Enquête Digitale exclusie 1030 (2021) 

 

“Documenten aanvragen, formulieren invullen, ik zou niet weten hoe...”  

En dus blijft een deel van onze doelgroep materieel uitgesloten van het internet en van de digitale 
dienstverlening, ook al beschikken ze over een internetaansluiting. 2 op de 3 hebben ondersteuning 
nodig (V14) en 3 van de 4 ondervraagden hebben moeite om onlinehandelingen te stellen (V16).  

Terwijl sommigen nu en dan op problemen stuiten, hebben 4 op de 10 ondervraagden “vrijwel 
voortdurend” hulp nodig (V14). 

Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die het internet gebruiken  

 Ja, vrijwel 
voortdurend 

 
Ja, nu en dan 

 
Neen 

 
Totaal 

V14: Heeft u hulp nodig om onlinehandelingen te 
stellen? 40 % 24 % 36 % 100 % 

V16: Heeft u het afgelopen jaar moeilijkheden 
gehad om iets online te doen? 26 % 50 % 25 % 100 % 

Bron: WG Digitale Exclusie 1030 (2021) 

 

50% van de personen die moeilijkheden ondervonden, vonden geen niet-digitaal alternatief om hun 
probleem op te lossen, zelfs niet met de hulp van een eerstelijnswerker (V18). 

 
Percentage inwoners van Schaarbeek van minstens 16 jaar die het internet gebruiken  

 Neen, Ik heb geen 
andere 

oplossingen 
kunnen vinden 

Ik heb andere 
oplossingen 
geprobeerd, 

maar ook die 
werkten niet 

Ja, ik heb soms 
andere 

oplossingen 
geprobeerd en 

dat werkte prima 

 
Totaal 

V18: Als u er niet in slaagde om uw stap online te 
zetten, heeft u dan een andere oplossing 
geprobeerd?  

20 % 29 % 51 % 100 % 

Bron: WG Digitale Exclusie 1030 (2021) 
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“Er is niets eenvoudig voor mij, ik kan nergens terecht voor een face-to-facegesprek. Geen 
afspraken mogelijk, niets! Vroeger konden we voor onze betalingen tenminste nog terecht 
bij de post. Zelfs dat kan vandaag niet meer. Dat is niet rechtvaardig…” 

De redenen die worden aangehaald betreffen vooral problemen rond documenten, niet begrijpen, 
diensten die niet reageren op hun vragen, sites die niet toegankelijk zijn, ontbreken van apparatuur of 
van de vereiste communicatievaardigheden of een slechte verbinding.  
Maar als we de mensen zelf aan het woord laten, is de lijst met moeilijkheden haast eindeloos (V17): 

- “Documenten aanvragen, formulieren invullen, ik zou niet weten hoe, ik kan niets doen. Ik schaam 
me om steeds hulp te moeten vragen. Zonder de hulp van anderen kan ik het wel vergeten, ik 
geraak geen stap vooruit…  

- Ik begreep voor de herziening van mijn uitkering voor personen met een handicap niet alle vragen 
en wist in bepaalde gevallen niet wat er van me werd verwacht. Bovendien ben ik doodsbang om 
iets te verzenden zonder er controle over te hebben… 

- Ik heb problemen om mijn belastingaangifte in te dienen. Ik begreep niet wat er van me verwacht 
werd, omdat de vooraf ingevoerde gegevens niet juist waren... 

- Ik kan niets online omdat ik enkel een smartphone heb. Daarvoor had ik een computer nodig, die 
ik niet heb… 

- Voor mijn vaccinatiebewijzen heb ik me tot het medisch huis moeten wenden, omdat ik ze via 
computer of via mijn tablet niet kon opvragen… 

- Omdat ik geen Frans of Nederlands kan lezen; moet ik beroep doen op mijn kinderen of op een 
sociale dienst om me bij Actiris of bij de HVW te laten registreren… 

- Ik begrijp niet altijd wat er online wordt gevraagd, bijvoorbeeld als ik me bij Actiris wil laten 
registreren. Soms moeten er scans van documenten worden bijgevoegd en ik heb geen scanner. En 
dus ga ik maar naar het medisch huis... 

- Problemen om documenten te verkrijgen, bepaalde documenten te begrijpen. Ik kan geen Frans 
schrijven zodat het moeilijk wordt om een aanvraag in te dienen… 

- Ik kan lezen, maar begrijp niet altijd wat ik moet doen, welke documenten ik nodig heb. Ik zou geen 
documenten kunnen toevoegen… 

- En schrijven! Ik begrijp maar moeilijk wat ik moet schrijven om toegang te krijgen tot mijn rechten: 
me uitdrukken, een vraag formuleren, een vraag durven formuleren, documenten bijvoegen... 

- Omdat ik niet met een computer kan werken ben ik verplicht om de hulp van de sociaal assistente 
in te roepen om online iets voor elkaar te krijgen… 

- Ik ben afhankelijk van de hulp van mijn dochter voor het hele onlinegebeuren. Ik kan niet overweg 
met een computer. Ik sta op een wachtlijst voor een initiatie informatica… 

- Facturen betalen! Ik kon mijn facturen niet langer betalen. Ik heb mijn kleinzoon moeten 
inschakelen; hij installeerde een app op mijn GSM en heeft me met veel geduld alles moeten 
uitleggen. Ook afspraken maken bij de arts, ... Ik begrijp die site niet, ik regel dat liever over de 
telefoon… 

- Goedkope internetverbindingen zijn beperkt en hun kwaliteit vaak ook… 

- Ik begrijp dat niet. Dat neemt veel tijd in beslag. Maar als ik post krijg, moet ik altijd de hulp van 
iemand inroepen, een MW die me moet helpen… 
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- Moeilijk om mijn Actiris-account te gebruiken. Problemen bij het gebruik. De informatie is niet altijd 
duidelijk. 

- “Er is niets eenvoudig voor mij, ik kan nergens terecht voor een face-to-facegesprek. Geen 
afspraken mogelijk, niets! Vroeger konden we voor onze betalingen tenminste nog terecht bij de 
post. Zelfs dat kan vandaag niet meer. Dit is niet meer rechtvaardig, je kan bij geen enkele dienst 
meer aankloppen; plots kan ik niets meer; zonder de hulp van mijn dochter zie ik niet hoe ik me zou 
redden… 

- Werk zoeken. Ik wilde me inschrijven voor een cursus, maar nergens vond ik een telefoonnummer 
waar ik met mijn vragen terechtkon, enkel een e-mailadres. Maar mails worden niet beantwoord… 

- Tegenwoordig vind je nergens nog telefoonnummers. Nergens is een telefoonnummer te vinden, ik 
heb er geen idee van hoe ik de diensten moet bereiken. Online krijg je telkens andere schermen te 
zien, en alles staat zo klein geschreven... Een hele opgave om alles te begrijpen en om te vinden 
wat je zoekt… 

- Mijn vrouw houdt zich met dat alles bezig. Ik begrijp daar werkelijk niets van… 

- Een overschrijving maken is ingewikkeld. Ik ben de kaart van de maaltijdcheques kwijt en ik vind 
nergens een telefoonnummer. Je kan nergens terecht om een oplossing te vinden voor je probleem. 
Als je belt, antwoorden ze niet of pas nadat je een half uur aan de lijn hangt en tijdens de 
werkuren... Maar als je werkt heb je slechts 30 minuten middagpauze, en dus gaat het niet... 

- Te veel informatie en dus begrijp ik soms niet wat ze me vragen om toe te sturen en vraag ik de 
MW om uitleg en daarna handel ik het verder zelf af… 

- De belastingaangifte: ik ben eigenaar en het kadaster was behoorlijk moeilijk om begrijpen. We 
hebben gebeld, maar we kregen als antwoord dat we onze vragen via e-mail en internet moesten 
doorsturen. Mijn echtgenoot stuurde een mail, maar daarop kregen we geen reactie en ik kan niet 
schrijven... 

- Sinds corona ben ik hopeloos verloren; ik kan bij bepaalde diensten niet langer terecht, iedereen 
verwijst me naar internet, met mijn telefoon, bijvoorbeeld voor Actiris... 

- Ik moet hulp vragen voor mijn bankzaken; aan een loket is niets nog mogelijk, voor de afspraak bij 
de Lokale Missie, om werk te vinden… 

- Enzovoort… 
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Maar wat betekenen al die cijfers nu concreet? 
Iemand die haar C4 ontving, kon geen contact nemen met de vakbond. Omdat ze haar recht op een 
werkloosheidsuitkering niet kon activeren, diende ze een aanvraag in bij het OCMW. Het OCMW schreef 
haar via e-mail aan, maar de dame had geen GSM, en geen internetaansluiting... Ze bleef gedurende 2 
tot 3 maanden zonder inkomen. Haar werkloosheidsdossier nam zowat een jaar in beslag... (Verhaal 
van een terreinmedewerkster van Schaarbeek) 

 

Ik vind het heel vervelend dat ik mijn zaken niet langer via telefoon of tijdens een afspraak kan regelen. 
Omdat ik problemen heb met schrijven ben ik steeds aangewezen op mijn buurvrouw of op mijn sociaal 
assistent. Dat is bijzonder vervelend: ik stoor telkens. Ik heb veel zin om niet meer te reageren en niet 
langer op te komen voor mijn rechten. Ik haakte op verschillende fronten gewoon af. (Verhaal van een 
inwoner van Schaarbeek) 

 

Er zijn mensen die buiten de mazen van het digitale net glippen. In procenten uitgedrukt? De groep die 
geen toegang heeft tot apparatuur en geen internetaansluiting heeft, vertegenwoordigt in het Brussels 
Gewest 7%. 8% is gigantisch: dat zijn ongeveer 40 000 huishoudens, of om en bij de 90 000 Brusselaars. 
Die digitale exclusie hangt samen met de maatschappelijke.  Heel wat kansarmen dreigen nooit het geld 
samen te krijgen om tot de digitale wereld toe te treden. Een goed werkende smartphone kost minstens 
100 euro. Er zijn gezinnen die het geld niet hebben om zich goed te voeden. Hoe kunnen zij zo een bedrag 
betalen en nog 10 euro extra per maand uittrekken voor een internetverbinding van slechte kwaliteit? 
Zolang de mensen sociaal zijn uitgesloten zal digitale ondersteuning nodig blijven. Als de niet-digitale 
alternatieven verdwijnen, denk aan het loket of een telefoonlijn, zullen die mensen geen toegang 
hebben tot informatie.  

(Verhaal van een terreinmedewerkster van Schaarbeek) 

 
Sociologe Périne Brotcorne9 ging na wie achter die digitale kwetsbaarheid schuilgaat en stipt aan dat 
verschillende categorieën binnen de bevolking kwetsbaarder zijn dan andere; ze meent te mogen 
stellen dat digitale kansarmoede samenvalt met sociale kansarmoede, zoals de maatschappelijk 
werkster hogerop al vertelde. 

Zo merkt Brotcorne op dat mensen die geen of beperkt toegang hebben tot digitale tools en niet over 
de vereiste digitale vaardigheden beschikken, doorgaans armer, ouder, lageropgeleid en verder 
verwijderd zijn van de arbeidsmarkt. Voor die mensen die zich al in sociaal moeilijke wateren bevinden, 
vormt de digitale wereld als enige kanaal om hun essentiële rechten op te eisen, een dubbele handicap.  

Terug naar de Barometer digitale inclusie 2020 (gebaseerd op de nationale gegevens van 2019): 
kunnen als “digitaal kwetsbaar” worden omschreven: 

− 54% van de werkzoekenden. 

− 75% van de mensen met een inkomen van minder dan 1200 euro. 

− 75% van de mensen met hooguit een getuigschrift van het lager secundair. 

− 79% van de vrouwen tussen de 55 en 74 jaar. 

 
9 Périne Brotcorne, Barometer digitale inclusie 2020, Koning Boudewijnstichting; Dana Schurmans, Carole Bonnetier, Périne 
Brotcorne, Patricia Vendramin, De digitale kloof op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Université 
Catholique de Louvain, 2017. 
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− 80% van de vrouwen met hooguit een getuigschrift van het lager secundair. 

Daarom pleit de WG “Digitale Exclusie 1030” voor loketten van openbare diensten die zonder afspraak 
toegankelijk blijven: zodat deze bevolkingsgroepen niet langer het hobbelig pad naar de overheid 
moeten trotseren. Wat is naast hun rol als alternatief voor de digitale wereld het belang van de fysieke 
loketten? 

 

Afgezien van de bijkomende barrières voor de toegankelijkheid van de rechten doet de verregaande 
digitalisering van diensten van algemeen belang ook de face-to-face relaties grotendeels teniet die net 
toelieten de reden voor de non-take-up van rechten te achterhalen of te verduidelijken. Een slecht 
voorbereide of slecht geanticipeerde digitale transitie van die diensten leidt er niet alleen toe dat 
rechten meer en vaker niet worden opgenomen, maar belet mensen ook om hun rechten op te nemen. 

(Brotcorne P., Vendramin P., Sociétés en changement, nummer 11, maart 2021, pagina 5) 

 

We beseffen maar al te goed dat er achter een gewone vraag bij de Haard, een probleem van 
aansluiting bij de maatschappij schuilgaat. Het aanhouden van een loket zonder afspraak zoals wij dat 
doen is een doordachte keuze om die reële relatie met onze doelgroep te behouden.  

(Verhaal van een terreinmedewerkster van Schaarbeek) 

 

Dat laatste is belangrijk en biedt ons een bijkomende dimensie:  Dematerialisering door digitalisering 
neemt iedere sociale relatie weg die bij ieder face-to-face gesprek een rol vervult. Sociale relaties 
hebben een tweeledig aspect: ze doorbreken enerzijds het sociaal isolement en laten, beter dan ieder 
ander communicatiekanaal, de partijen toe te verduidelijken, te reageren, in dialoog te gaan. Als er 
administratieve formaliteiten moeten worden vervuld, moeten er knopen doorgehakt. Meer nog dan 
iets op papier zetten ga je een gesprek aan, wat veel toegankelijker is zoals een van de collega’s van 
onze werkgroep beklemtoont.  

De digitale kloof of exclusie los je niet op door computervaardigheden bij te brengen. We beklemtonen 
ook de gevolgen van digitalisering voor de toegang tot rechten, de problemen die dat voor de 
doelgroepen en voor de mensen die hen daarbij helpen meebrengt. Rechtstreeks contact biedt 
overigens ook de mogelijkheid om een situatie beter te schetsen, elkaar beter te begrijpen. De digitale 
toegang tot de rechten wordt gekenmerkt door drie aspecten die we schematisch als drie driehoeken 
voorstellen:  

1. een technisch aspect dat veronderstelt dat de persoon minstens concreet over een computer en 
een aansluiting beschikt. Hij of zij moet die computer dan ook nog kunnen gebruiken, denk maar 
aan een Word-document opstellen (vaardigheden, stappen kunnen zetten als een CV verzenden 
of een onlinehandeling verrichten). Per slot van rekening vergroot de technische dimensie de 
efficiency en het gemak.  

2. Een sociaal aspect om te worden verzekerd van een recht dat we onderschrijven. In de eerste 
plaats moet het recht ook daadwerkelijk bestaan en zijn omgezet door een wettelijke toepassing. 
De persoon moet kennis hebben van de procedures (vaardigheden). Tot slot moeten er plaatsen 
bestaan om de aanvraag in te dienen. Dat kan een loket zijn, maar ook een website of een e-
mailadres.  

3. Een relationeel aspect waar iemand in de eerste plaats kan vertellen wie hij of zij is en wat hij/zij 
wenst. Dit gebeurt in het bijzijn van anderen en bij de instellingen. Dat is het ogenblik waarop het 
persoonlijk vertrouwen ontstaat of wordt gefnuikt. Die ontmoeting gaat door op een indien 
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mogelijk reële plek. Het is zo belangrijk dat er naar je wordt geluisterd. Dat verschaft de legitimiteit 
dat onze vraag zinvol is voor de maatschappij, dat we een eigen plek daarin hebben. Dat maakt 
dat iemand zich erkend voelt.  
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ILLUSTRATIE 3 AUTONOMIEDRIEHOEKEN 
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ENIG BEWUSTZIJN BIJ GEBREK AAN MEER 
 
In de huidige situatie bestaat er een zeker bewustzijn rond de ernst van digitale exclusie – het eerste 
plan voor digitale toegankelijkheid van het Brussels Gewest dat dateert van het najaar 2021 is daar 
een tastbaar teken van. 
 
Maar die bewustwording zit versnipperd bij actoren die voor de eigen deur vegen of bij subsidiërende 
overheden die bepaalde segmenten van digitale exclusie ondersteunen of ontwikkelen. De ene weet 
niet noodzakelijk wat de andere doet.  
 
“Iedereen beseft wel dat er problemen zijn, maar iedereen tracht in zijn eigen hoekje oplossingen te 
ontwikkelen. Dat maakt dat niet alle initiatieven onderling ook efficiënt zijn. Ze zijn niet complementair. 
De digitale kloof verdient een volwaardige en globale benadering”.  

Lauriane Pauilhac 
Het netwerk “Caban” - Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité Numérique 

 
Door het gebrek aan financiële middelen kunnen heel wat mooie ideeën zoals openbare 
computerruimten, waaraan het in Schaarbeek en overigens ook in Brussel ruimschoots ontbreekt, niet 
worden verwezenlijkt, en bovendien zijn ze kwetsbaar omdat ze afhangen van verschillende 
financieringsbronnen,…  
 
Dergelijke lokale ruimten zonder duurzame middelen overeind houden maakt dat er maar moeilijk een 
vertrouwensbasis kan ontstaan omdat zoiets tijd en een hernieuwde aanwezigheid bij het publiek 
vergt. Bovendien verhinderen de onzekere arbeidscontracten voor de animatoren van dergelijke 
diensten dat ze heuse expertise en terreinkennis opdoen en dus een relevante rol opnemen.  
 
 
Kortom: de huidige Brusselse situatie is bemoedigend maar stelt drie problemen: 
 

- Een versnipperde bewustwording van de problematiek. Sommigen kijken niet naar de digitale 
kloof, maar wel naar “hun digitale kloof”, en dus vertaald naar hun missie, hun doelgroep en 
hun netwerk. Niet iedereen weet wat de andere denkt of doet.  
 

- De bewustwording van de problematiek sijpelt ongelijk door. Sommigen bekijken de digitale 
uitdaging enkel vanuit de technische dimensie, en gaan voorbij aan de toegang tot de rechten 
of aan de dimensie van vertrouwen en erkenning.  
 

- Een financieringsprobleem, waarbij de middelen er weliswaar zijn, maar misschien niet op de 
juiste plaats, als we ervan uitgaan dat de Openbare Computerruimten als actor essentieel zijn. 
Zijn die middelen ook duurzaam of gewoon een doekje voor het bloeden als reactie op de 
coronacrisis?  

 
Dat zijn volgens de leden van de werkgroep de drie aspecten die komen bovendrijven. De kwestie 
belangt ons allemaal wel aan, maar soms misschien vanuit verschillende oogpunten. Onze 
denkoefeningen hangen de facto met de dagelijkse realiteit van ieder van ons samen. En tot slot zijn 
de rechtstreekse of onrechtstreekse financiële investeringen ontoereikend. In de praktijk ontstaat de 
indruk dat sociaal werk, zonder financiële tegenprestatie, vervelde tot een administratief subloket. 
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Onze WG “Digitale Exclusie 1030” wil net een antwoord vinden voor die drie aspecten: een gedeelde 
visie opbouwen rond de “digitale kloof” die de rechten en de erkenning in aanmerking neemt, kennis 
en praktijken onderling delen en tot slot pertinente financieringsbronnen aanboren.      
 
Daarvoor beschikken we over drie troeven: 
 

- We werken lokaal (de gemeente Schaarbeek ) en op mensenmaat met actoren die dagdagelijks 
contact hebben met de bevolking, ook met de kansarmen. We hebben expertise. 
 

- We verenigen actoren uit verschillende sectoren en van verschillende niveaus. (overheid en 
organisaties, burgers)  
 

- We definiëren “digitale exclusie” heel duidelijk en beperken ons dus niet tot een louter 
probleem van hardware, of toegang tot rechten, of erkenning. Het is alleen zinvol als we die 
drie dimensies in hun totaliteit beschouwen.  

 
Alleen met die globale, meervoudige, glasheldere en mensgerichte kijk op de nabije omgeving kunnen 
we gemakkelijker de gaten opsporen in het digitale hulpweefsel, en wel precies daar waar de toegang 
tot de rechten ruimte biedt voor verbetering.  
 
Met die basis, met cijfers, met een opgebouwde analyse en met actoren die getuigen kunnen we een 
plaats innemen in het debat rond de digitale samenleving in Schaarbeek. Voortbouwend op die basis 
kunnen we vandaag aanbevelingen formuleren. 
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DEEL 2 - 10 AANBEVELINGEN OM DE 

INWONERS VAN SCHAARBEEK DE TOEGANG 

TOT HUN RECHTEN EN TOT DIGITALE INCLUSIE 

TE WAARBORGEN 
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Om te waarborgen dat burgers toegang hebben tot hun rechten en om dat ook binnen 

iedere dienst te verankeren is één zaak voor ons essentieel: de loketten waar men terecht 

kan bij een opgeleide en behulpzame medewerker moeten fysiek toegankelijk blijven. 

We beschouwen die toegankelijkheid niet als een bijkomende aanbeveling, maar veeleer 

als iets dat de Staat haar burgers verschuldigd is.  

De toegang tot die diensten en tot de rechten gaat steeds vaker gepaard met het gebruik 

van de nieuwe technologieën. Voor een grote groep mensen biedt dit ongetwijfeld heel 

wat voordelen, voor anderen is het dan net weer een bron van uitsluiting.  

Wij menen dat ieder recht, iedere dienst aan de burger minimaal “fysiek” toegankelijk 

moet zijn. 

 

We zijn ons ervan bewust dat digitale exclusie vanuit verschillende hoeken kan worden benaderd; dat 

verklaart meteen waarom de lezer de indruk kan hebben dat we een bonte verzameling van 

aanbevelingen formuleren. We belichten achtereenvolgens de actoren, de locaties en de rollen die 

moeten worden vervuld. 

 

Ons kompas “toegang tot de rechten” bestaat uit drie autonomiedriehoeken, waarbij we de klemtoon 

zullen leggen op: 

 

1. De technische dimensie van de digitale technologie, de beschikbare hardware, de 
internetverbinding en ook de vaardigheden om de computertools te gebruiken. 

2. De relationele dimensie en de band tussen de mensen en de instellingen. 
3. De beschikbaarheid van de actoren die het toegangspad tot de rechten moeten effenen. 

 

We stellen onze aanbevelingen op drie niveaus voor: 

 

1. Het institutionele niveau en meer bepaald dat van de instellingen van Schaarbeek. We willen 
de actoren aanzetten tot nadenken en ook de bestaande praktijken in ogenschouw doen 
nemen. 

2. Het niveau van het terrein: wat kunnen we binnen de stad doen opdat de mensen de 
verschillende beschikbare hulpmiddelen zouden leren kennen en gebruiken. 

3. Het niveau van de werkgroep zelf als promotor van een na te streven dynamiek.  
  

Het is geenszins onze bedoeling om die 10 concrete voorstellen exhaustief te presenteren. In de “strijd 

tegen de digitale exclusie” moeten ook nog andere terreinen worden verkend, een oefening waarbij 

we julli maar wat graag willen betrekken. 

 

We koppelden onze aanbevelingen bewust los van operationele of financiële overwegingen. Een idee 

wordt een project wanneer de mensen die het zullen uitvoeren de hoofden bij elkaar steken. En als 

alle bestaande hulpmiddelen, de relevante subsidiërende actoren zijn opgelijst, is het tijd voor het 

financiële hoofdstuk en wie weet voor het ontluiken van nieuwe dimensies, …. Dat is een andere 

opgave dan deze.  

 

Genoeg nu; laten we de pagina omdraaien en de mogelijkheden nader bekijken. 
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TABEL VAN DE AANBEVELINGEN 
 AANBEVELINGEN  ENKELE ELEMENTEN TOEGELICHT  

IN
ST

IT
U

TI
O

N
EE

L 

1 - OPRICHTING 

VAN EEN CEL 

TOEGANG TOT 

DE RECHTEN 

• Een dienst die zich volledig richt op “toegang tot de sociale rechten” 
van de burgers 1030 

• Een onvoorwaardelijk, menselijk,... onthaal. 

• Intern observatorium dat de aandacht vestigt op obstakels en 
knelpunten om te komen tot een betere dienstverlening aan de 
bevolking 

• Dienst Onthaal & Omkadering van de Gemeente als voorbeeld van 
goede praktijk, maar helemaal niet gekend bij de maatschappelijke 
werkers en burgers van Schaarbeek 

• Een specifiek “digitaal” schepenambt dat het desbetreffende 
gemeentelijk beleid kan stroomlijnen 

2 - BURGER-

ACTIEGROEP 

DIGITALE KLOOF 

• Individuele en collectieve acties om burger en bestuur/verkozenen 
dichter tot elkaar te brengen  

• Een plaats waar los van specifieke vragen wordt geluisterd en begrip 
wordt getoond 

• Uitgangspunt om nieuwe praktijken voor te stellen 

• Driehoek burger – maatschappelijk werker – ambtenaar om een 
totaalbeeld te verwerven en de aanvragen binnen meer redelijke 
termijnen te behandelen 

TE
R

R
EI

N
 

3 - DE DRIE 

FASEN VAN 

VERTROUWEN 

• Decentralisatie, zichtbaarheid & proactiviteit. Zich zichtbaar en 
beschikbaar opstellen en de nieuwsgierigheid wekken op plaatsen die 
de inwoners van Schaarbeek druk bezoeken, zoals de markten. 

• Een gesprek op afspraak voorstellen voor zaken die digitaal moeten 
worden geregeld 

• De vertrouwensband met de burger opbouwen 

• Doorverwijzen naar de gepaste dienst indien relevant 

4 - OCR, EEN 

BUURTRUIMTE 

• Het vestigen van dergelijke ruimtes vergt een structurele financiering 

• Een OCR is meer dan een lokaal, een animator en hardware. Ze 
opvatten als een gebruiksvriendelijke en gastvrije plek 

• OCR binnen multifunctionele ruimten (kookworkshops, Repair café…) 
zodat er zoveel mogelijk diverse doelgroepen komen 

• Diensten uitwisselen. Een plek waar iemand gaat om te leren, maar ook 
om de eigen vaardigheden met anderen te delen 

5 - EEN DIGITALE 

SCHRIJFHULP 

• Een centraal figuur die de drieledige autonomie bundelt: technisch, 
relationeel en ondersteuning bij de toegang tot de rechten 

• Een “bijzonder ruime” functie met een globale kijk op de situatie van 
de persoon en die uiteenlopende vragen kan beantwoorden 

• Met een computer, een gsm, een stuk papier en wat schrijfgerief kan 
deze figuur overal plaats nemen, zolang er maar een stoel of bank staat 

• Door zijn professionele houding kan hij een echt gevoel van 
vertrouwen doen ontstaan. Er moeten een kader en een mandaat in 
het leven worden geroepen voor de professional die als wettelijk derde 
optreedt en daarvoor toegang heeft tot gevoelige persoonlijke 
gegevens 

6 – 

PRINTPUNTEN 

• Volgens onze enquête “burgers 1030" blijkt 60% van de ondervraagden 
niet over een eigen printer te beschikken 
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• Bij sommige boekhandels, kruideniers,... kan men terecht om 
documenten te printen en te scannen zonder dat daar ruchtbaarheid 
aan wordt gegeven. Wanneer onze sociale organisaties gesloten zijn, 
kunnen mensen daar dan toch terecht 

• Die service kan ook tot andere handelszaken worden uitgebreid. Een 
visual of logo aan de gevel van de zaken zou die  “Printpunten” 
herkenbaar kunnen maken 

• Verdeling van “digitale cheques” om die diensten financieel 
toegankelijk te maken voor kansarme 1030  burgers en de 
aantrekkingskracht van de winkelpunten te versterken 

7 - OPENBARE EN 

GEDEELDE WIFI 

en internet in de 

thuisomgeving 

tegen SOCIAAL 

TARIEF 

• Het huidige aanbod is beperkt en verdient een fikse uitbreiding  

• Onze doelgroepen maken ondermaats gebruik van de wifi die 
organisaties gratis aanbieden 

• Informatiecampagne om de digitale kloof onder de aandacht te 
brengen van de actoren 

• De vrij toegankelijke “wifilocaties” zouden van de nodige 
bewegwijzering moeten worden voorzien  

• Er dient een sociaal internettarief te worden ingevoerd om een zo 
groot mogelijke groep toegang te bieden tot een internetverbinding 
van goede kwaliteit 

8- BEWEG-

WIJZERING IN DE 

STAD 

• Het digitale aanbod is vandaag in de openbare ruimte onzichtbaar 

• Er zou een gemeenschappelijk uithangbord /logo moeten worden 
ontworpen, zoals dat ook voor andere diensten bestaat (bijvoorbeeld 
de Postpunten) 

• Dit bindend element kan de actoren van digitale inclusie dichter bij 
elkaar brengen. 

• Aan de hand van de bewegwijzering kan een periodieke inventaris van 
het digitale aanbod in Schaarbeek worden opgemaakt 

W
ER

K
G

R
O

EP
 

9 - SOCIALE 

MONITORING 

• De digitale kloof is een transversale kwestie die alle actoren uit de 
sociale en gezondheidssector aanbelangt 

• Continu analyse-elementen ter beschikking hebben laat toe om te 
evalueren hoe de kloof en de verschillende aangereikte oplossingen 
evolueren 

• Sommige partners beschikken over instrumenten om de digitale kloof 
te meten en gebruiken die ook regelmatig. Laten we de actoren van 
het 1030 netwerk vragen om een gemeenschappelijk, 
gebruiksvriendelijk meetinstrument te hanteren dat bovendien niet 
tijdrovend is 

10 - EEN RUIMTE 

VOOR 

MIDDELEN, 

STEUNPUNTEN 

EN ACTIES 

• Het aantal betrokkenen opvoeren en de ruimte openstellen voor 
categorieën die tot dusver nauwelijks of niet aanwezig zijn (jongeren, 
senioren,…) 

• De verworven kennis, tips, goede praktijken die de toegang tot de 
diensten vereenvoudigen onderling delen 

• Een actieplan “strijd tegen digitale exclusie 1030” opzetten 
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A || INSTITUTIONEEL NIVEAU 
 

De instellingen zijn in dit geval overheidsinstellingen - of openbare instellingen - in de omgeving die 

rechten van algemeen belang voor mensen waarborgen. We focussen ons op de gemeente 

Schaarbeek. 

 

Een loket waar iemand zonder afspraak terechtkan volstaat niet om het individu de toegang tot een 

recht te waarborgen, maar is hoe dan ook voor onze WG het minimum minimorum. Nadat tijdens de 

eerste lockdown in het voorjaar van 2020 vrijwel alle diensten de deuren sloten, ging een aantal vrij 

snel weer open, andere deden er wat langer over en ook vandaag zijn er nog altijd diensten waar je 

fysiek niet meer rechtstreeks terecht kunt.  

 

We gingen ons oor te luisteren leggen bij de Gemeente Schaarbeek, maar ook bij de Schaarbeekse 

Haard en bij het OCMW. Die overheidsdiensten zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid 

en houden aan die fysieke toegankelijkheid vast. Bovendien heeft het OCMW de wettelijke plicht om 

personen fysiek te ontvangen.  

 

We willen die openheid gebruiken als hefboom, onder meer om andere actoren die hun loketten 

gesloten houden, zoals de FOD Financiën; (belastingaangifte) of de Fédération Wallonie-Bruxelles 

(studiebeurzen) te interpelleren. Met onze strategie beogen we een “sneeuwbaleffect”. 

 

Doel is om die minimale aandacht bij de doelgroep zichtbaar te maken zodat zij die gemakkelijker 

oppikt.     

 

 

De Gemeente Schaarbeek 

 

We ruimen hier geen plaats in voor de gemeentelijke speler om zijn werking uit de doeken te doen, 

noch opdat gebruikers hun ervaringen zouden kunnen delen, maar veeleer om meer voorstellen te 

formuleren. 
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AANBEVELING 1 – Oprichting van een cel toegang tot 
rechten 

 

 

Specifieke medewerkers die zich bezighouden met de toegang tot 

rechten binnen de overheidsdiensten. 

 

Een vangnet voor de burger. 

 

Een intern perspectief voor de organisatie. 

 

 

We kunnen rond de uitdagingen van de digitale technologie en de 

toegang tot rechten, inclusief voor de meest kwetsbaren bij de 

gemeenteambtenaren sensibiliseringsacties opzetten, maar dat is niet de richting die wij hier willen 

uitgaan. 

 

Wat wij belangrijk vinden is dat er medewerkers worden aangeduid die net de taak krijgen om binnen 

de instelling als vangnet te fungeren. Iedere moeilijkheid om digitaal een stap te zetten omdat er een 

e-mail moet worden verstuurd, een online formulier verzonden of een telefoontje moet worden 

gepleegd, kan worden opgevangen door een cel die dat onthaal en die begeleiding onvoorwaardelijk 

biedt.  

Het voordeel van gemeenteambtenaren is dat zij met de interne organisatie vertrouwd zijn en 

efficiënter dan hulp van buitenaf situaties kunnen ondersteunen. Die cel vormt ook een garantie dat 

de Gemeente en meer bepaald de medewerkers daadwerkelijk de schouders onder digitale inclusie 

zetten en zich niet beperken tot een vermelding in een handvest.  

 

Dit aspect krijgt het gezelschap van een tweede dat met de ontvangst van de doelgroep samenhangt: 

door de mensen te onthalen en hun situaties onder ogenschouw te nemen kan deze cel het interne 

organisatiesysteem van de Gemeente observeren en analyseren en de vinger leggen op kwesties die 

misschien opnieuw moeten worden overwogen en eventueel gewijzigd. Zij worden dus een kostbaar 

vangnet voor de buitenwereld en een baken voor de interne medewerkers. 

 

De Gemeente Schaarbeek kwam onlangs met het goede nieuws dat een cel “Onthaal en Omkadering” 

aan de dienst bevolking - burgerlijke stand werd toegevoegd die deze dubbele taak voor haar rekening 

zal nemen.  

 

Om deze dienstoverkoepelende cel “toegang tot de rechten” doeltreffend te kunnen laten werken, 

zou het verstandig zijn om ze rechtstreeks aan een lid van het College toe te wijzen, zodat er een ambt 

van schepen toegang tot de rechten van burgers kan worden georganiseerd. Dat model zou onze 

uitdaging een eigen plaats opleveren binnen het gemeentelijk en beleidsorganigram.  

 

1- Oprichting 
van een cel 
toegang tot 

rechten
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Er bestaat nog een derde mogelijke missie voor deze cel “toegang tot de rechten”, die voor zover wij 

weten - en afgezien van het bestaan van een steunpunt in de Radiumstraat -  nog niet binnen de 

Gemeente wordt onderzocht: namelijk het decentraliseren of mobiel buurtwerk.  

 

De relationele driehoek toonde het belang aan van het vertrouwen tussen de burger en, o.a. de 

overheidsdiensten. Geen betere manier om vertrouwen op te bouwen dan zich op het terrein van het 

individu zelf te begeven, de plek die hen vertrouwen inboezemt.  

 

We denken daarbij aan een buurtplek zoals een OCR dat kan zijn... Een ruimte waarin de burger 

wegwijs wordt gemaakt in computertools en waar nog andere leden van de doelgroep moeite hebben 

om zich toegang te verschaffen tot de rechten. Een IT-animator kan met de ruggensteun van een 

ambtenaar vanuit een beperkt, gedecentraliseerd mobiel kantoor het IT-gebruik beter ondersteunen 

wanneer dat kadert binnen een administratieve procedure.   

 

De mogelijkheid om de cel “toegang tot de rechten” uit te nodigen binnen de OCR, houdt ook een exit 

in: als het individu er tijdens de spreekuren  niet in slaagt om zijn doel te bereiken, is het pad naar de 

kantoren van de Gemeente al geëffend. De burger krijgt een gezicht te zien, hoort een voornaam, krijgt 

een glimlach en dat werkt bemoedigend als de volgende deur waar je moet aankloppen die van een 

instelling is.   

 

Op die manier kan deze cel "toegang tot de rechten" gelijktijdig fungeren als vangnet, institutioneel 

baken en gedecentraliseerd steunpunt.  

 

 

AANBEVELING 2 – Burgeractiegroep 
digitale kloof   

 

De schakel tussen het individu en de vertegenwoordigers 

van de maatschappij herstellen. 

 

Weg van het loket, van de telefoon of de mail, een ruimte 

om te praten en naar elkaar te luisteren. 

 

De aanwezigheid van de terreinwerker als aangever.  

 

 

 

Met onze tweede driehoek, de relationele, omschreven we de digitale uitdaging als mogelijk 

ondermijnende factor voor de sociale band tussen de instellingen en het individu. Zodra het openbaar 

discours op het bestaan wijst van een recht dat ons aanbelangt, ligt de vertrouwensrelatie in de 

waagschaal. Dat geldt eens te meer als we menen dat we dat recht legitiem kunnen aanvragen.  

 

2 -
Burgeractiegroep 

digitale kloof 
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Het al dan niet objectiveerbare gevoel van hindernissen die zelfs in aantal toenemen (telefoonstilte, 

nog meer procedures afhandelen, een onleesbare website, niemand te zien krijgen aan wie je je 

situatie kan uitleggen) ondermijnt het vertrouwen, creëert materiële moeilijkheden, en verwijst het 

individu terug naar de eenzaamheid. Terwijl de persoon overtuigd was van het legitieme van zijn vraag, 

beseft hij of zij plots dat de maatschappij een spiegel van onwettigheid en onkunde voorhoudt.  

 

De luistertafel is een eenvoudige poging om de menselijke schakel tussen individu en maatschappij te 

herstellen die de digitale wereld verbrak. Wat is daarvoor nodig? Een tafel en een paar stoelen. 

Misschien een koffie of thee. Buiten? Ofwel schijnt de zon of je zorgt ervoor dat de verwarming 

aanstaat. Gespreksonderwerp? De andere.  

 

Aan de ene kant zit een ambtenaar, iemand die zijn werk zo goed mogelijk wil doen, die de regels volgt, 

maar ze niet zelf heeft gekozen en die heel precies beseft hoe belangrijk hij is voor een burger. Een 

ambtenaar speelt zijn specifieke rol en houdt zich daaraan. “Ik hou me bezig met jouw identiteitskaart, 

maar niet met het overige.” Een ambtenaar kan de burger die geen specifieke taak heeft, maar voor 

wie het leven zelf een hele opgave is, afschrikken. “Het leven loopt niet van een leien dakje, weet je. ”  

 

Wat kan er gebeuren tussen de ene die geen tijd of mandaat heeft, en de andere die zich niet langer 

wil herleid zien tot een formulier en gewoon zijn verhaal kwijt wil, gewoon even een praatje wil slaan. 

Iedereen praat om de beurt en luistert dan weer naar de andere. Een derde betrokkene, een 

terreinmedewerker, kan helpen om bruggen te bouwen, door bijvoorbeeld te vertalen. 

Er is geen ruimte om met de bewoners te praten. We slagen er 
niet altijd in uit te leggen waarom we niet telkens kunnen ingaan 

op de aanvragen, hen gewoonweg zeggen dat het geen kwestie is 
van gebrek aan respect, dat ook wij overbevraagd kunnen zijn, dat 

de technische dienst overbelast is. We hebben ook niet altijd de 
ideale plaats of tijd om te luisteren naar de huurders, om ons een 
beeld te vormen van hun realiteit, van hun concrete ervaringen.  

Verhaal van een terreinmedewerkster van Schaarbeek 

Tenzij er een oplossing moet worden gezocht voor een situatie is het belangrijk om over een neutrale 

ruimte te beschikken zodat de burger ook begrijpt wat het werk van de ambtenaar inhoudt, zonder 

dat die laatste met allerlei geboden moet komen aandraven. Op zijn beurt vertelt de burger zijn 

verhaal, zonder dat dit naar een klachtenbureau moet leiden. Dat is de uitgangsverbintenis van de 

aanwezigen.  

 

Naast deze meer individuele gespreksruimten pleiten we er ook voor debatten, forums te organiseren 

waar burgers, professionals en beleidsmakers in gesprek gaan. Gespreks- en overlegruimtes als 

antichambre van de lokale acties. Al te vaak staan burgers klaar met hun diagnose, zonder dat die ook 

maar enige impact heeft op de situatie die ze uit de doeken doen of aankaarten. 
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Een stap verder in de denkoefening: Zie pagina 53 

 

B || TERREINNIVEAU  
 

Onder de stad in haar ruime betekenis begrijpen we zowel het optreden van actoren die te goeder 

naam en faam bekendstaan (gewoonweg, een organisatie) als het gevoelige raster van straten die 

wijken vormen.  

 

De straat is het toneel van duizenden individuen en evenveel gebruiken; het is meer bepaald een 

ruimte van vertrouwen voor mensen die er hun buren gewillig groeten. Maar diezelfde straat is ook 

een digitale ruimte waar men zijn telefoon kan raadplegen. De wijken zijn nu eenmaal de plek waar 

zich verschillende adressen, overheidsinstellingen, organisaties, OCR,… bevinden  

 

Onze voorstellen pleiten voor een stad van nabijheid, waar de aanpak van digitale inclusie pas slaagt 

als die, naast de beschikbare kwaliteitsdiensten, wordt ingebed in een compacte perimeter. Zo hoeven 

kwetsbaren niet tweemaal in het zand te bijten: enerzijds door de moeilijke toegankelijkheid van 

digitale tools en vaardigheden en anderzijds door de grote afstanden die ze moeten overbruggen tot 

bij de relevante organisaties die op het grondgebied aanwezig zijn. 

 

Dat de toegang tot rechten alsmaar complexer wordt, brengt 
sommigen ertoe te stellen dat kansarmoede een nagenoeg 

voltijdse activiteit is. Kansarmoede is aanschuiven voor 
voedselpakketten. Is aanschuiven om zijn kind in te schrijven voor 
een betaalbare activiteit. Is aanschuiven bij de Gemeente. Is uren 
doorbrengen aan de telefoon om zijn rechten te verkrijgen. Veel 

tijd voor wat anders rest er dan niet. 

Céline Nieuwenhuys - Secretaris-generaal bij de FDSS (Federatie 
van de Maatschappelijke Diensten) tijdens een interview door 

Arnaud Ruyssen voor het programma “Démocratie et Question(s) – 
Aflevering 02: les oubliés de la démocratie” - Radio La Première 

 

De snelheid waarmee alles tegenwoordig verandert, laat niet veel tijd over om te mobiliseren, om te 

organiseren of om gewoonweg vertrouwd te geraken met de digitale technologie. Om de spiraal van 

de kansarmoede te doorbreken is een nabijheidsnetwerk een stap in de goede richting.  

 

Nadat de primaire en secundaire sector van de economie in de jaren ‘70 van de vorige eeuw in Brussel 

en België geleidelijk de aftocht bliezen, verloren de arbeiders, en dan zeker zij met een 

immigratieachtergrond de erkenning van hun manuele vaardigheden. De diensteneconomie nam bij 

werkverschaffing de overhand, maar vergde andere types vaardigheden, waardoor de werkloosheid in 

Brussel de facto erg hoog blijft.    
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Tegen die achtergrond blijkt de digitalisering van de diensten nog meer vaardigheden en kenmerken 

teniet te doen, waaronder het belang van uitstraling, van manuele vaardigheden of fysieke 

vaardigheden. De gevolgen hiervan zijn een stuk zwaarder. Niet alleen dreigt de tewerkstelling in het 

gedrang te komen, maar ook de mogelijkheid om via openbare diensten die garant staan voor onze 

waardigheid al dan niet in dialoog te treden met de Staat en met de Belgische samenleving.  

 

Heel wat inwoners van Brussel zijn werkloos, bezitten geen vaardigheden die erkend worden, kunnen 

niet in contact treden met de overheid en met andere maatschappelijke actoren, omdat alles digitaal 

verloopt. Dit gedwongen isolement kan een aanzienlijke impact hebben, waaronder:  

 

- De ineenstorting van het individu waardoor het subject eerst symbolisch en later ook echt 
wordt uitgevlakt 

- Druk op de eerstelijnsdiensten die alleen maar toeneemt  
- Vormen van solidariteit binnen gemeenschappen, die vaak ver staan van de 

burgermaatschappij en er dan ook geen gemeenschappelijke maatschappijvisie op na houden  
- Steeds meer uitgesproken agressieve reacties, gevoed door wantrouwen, wrok, een inwendig 

gevoel van onwaardigheid als opgedrongen identiteit 
 

Onze kijk op een inclusief digitaal beleid kadert binnen een bredere maatschappelijke beschouwing: 

(Opnieuw) vertrouwensbanden opbouwen zodat de burger zich erkend voelt… 

 

AANBEVELING 3 - De drie fasen van vertrouwen 
 

 

De andere op het eigen terrein, binnen zijn leefwereld 

gaan opzoeken: een café, markt, supermarkt. 

 

In een eerste fase vertrouwen trachten op te bouwen 

en op een ander ogenblik voorstellen om aan een 

vraag te voldoen. 

 

En helemaal op het laatst dient zich misschien een 

gelegenheid aan om de stap naar een andere 

dimensie te zetten, zoals een OCR? 

 

 

De relationele driehoek toonde aan dat vertrouwen voor iedere burger belangrijk is en dat dat 

vertrouwen staat (of valt) met de interacties met anderen. Daar komt nog een extra gegeven bij: het 

decentraliseren. In de vertrouwde omgeving iemand nieuw ontmoeten of nieuwe informatie 

verwerken is een stuk eenvoudiger dan naar een instelling te moeten gaan die je niet goed kent en je 

misschien ook weinig hartelijk lijkt. 

 

3 - De drie 
fasen van 

vertrouwen
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Het vertrouwensklimaat is doorgaans al verankerd in onze gebruikelijke ruimten. En dat is nu net het 

klimaat dat we zoeken. Uit wat de medewerkers van Schaarbeek vertelden, blijkt dat de digitale 

technologie een gevoel van onzichtbaarheid creëert. Sommigen haken af en verdwijnen uit het 

gezichtsveld. Dat betekent dat we ons binnen de openbare ruimte moeten herpositioneren en de 

mensen moeten trachten vast te houden.  

 

Het aspect vertrouwen binnen onze aanpak omvat drie fasen. De eerste schakel is waar mensen leven, 

en uiteraard, zonder afspraak. 

 

Fase een: de aandacht trekken 

 

Daarvoor volstaan een tafel, twee, drie stoelen, flyers en een computer. Aandacht trekken kan overal, 

bijvoorbeeld op de markt van de Sint-Mariakerk, aan de kassa van een supermarkt, onderin het 

Josaphatpark, aan een tafeltje van een Turks café. Een vrouw rekent haar boodschappen af en kijkt 

met een half oog naar rechts. Ze komt op ons toe en vraagt wat we daar doen. 

 

Kans om bij een koffie het even te hebben over de moeilijkheden van de digitale wereld en over de 

mogelijke hulp. De vrouw gaat zitten. “Welnu, ik ....!” En het gesprek is vertrokken. We hebben 

documenten nodig en dus moet de dame nog eens terug. Het is dan een stuk gemakkelijker om een 

afspraak te maken.  

 

Tweede fase: de afspraak 

 

Die kan doorgaan in een café, een OCR, een lokaal van een school, een bibliotheek, op een rustig 

gelegen openbare bank,... Belangrijk zijn rust en privacy om het eigen verhaal te kunnen doen; de 

persoon in kwestie hoeft niet echt naar een specifieke instelling te worden doorverwezen. Die afspraak 

is er enkel voor haar en de werker, de publieksschrijver of iemand anders luistert naar haar verhaal en 

denkt na over hoe het probleem kan worden aangepakt. Misschien blijft het wel bij deze eerste 

afspraak of komt er nog een tweede om de situatie op te lossen.  

 

Derde fase: de fakkel doorgeven   

 

Die eerste twee fasen doen een vertrouwensrelatie tussen beide personen ontstaan. Tijdens het 

gesprek vermeldt de publieksschrijver het bestaan van een Openbare Computerruimte, waar 

computers ter beschikking staan. Als hij de vrouw hoort zuchten, vertelt hij er meteen bij dat er ook 

opleiding is voorzien. Ze kan ook vertellen dat ze toegang wil tot een bepaald recht waarop de 

publieksschrijver haar zal doorverwijzen naar een andere dienst die haar vraag beter kan 

beantwoorden. 

 

Over persoonlijke moeilijkheden praten is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer achter een 

verstarde blik schaamte of verlegenheid schuilgaan. Na verloop van tijd kan die barrière in een gesprek 

wegvallen. Als de publieksschrijver de persoon tot in een OCR of bij een dienst vergezelt, zit zijn taak 

erop. Het kan ook dat de vraag tijdens de afspraak werd opgelost en dat de afspraak kan worden 

afgerond.  
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Die benadering in drie stappen steunt zowel op methodes van volksonderwijs maar ook op het 

Vlaamse instrument “Digitaal inclusieve wijk” waarbij Kortrijk, Gent en Antwerpen onderling praktijken 

uitwisselen. (https://www.digitaalinclusievewijk.be).   

 

 

Een stap verder in de denkoefening: zie pagina 55 

 

AANBEVELING 4 - De Openbare Computerruimte, een 
openbare ruimte in de buurt 

 

 

 

De OCR, een ruimte die nabijheidsfuncties kan 

aaneenrijgen. 

 

Een brug tussen de bewoners en openbare 

dienstverlening. 

 

Onderling hulp bieden, een veelheid aan mogelijk 

uiteenlopende doelgroepen, een plek om kennis te maken 

met de middelen. 

 

 

 

 

Maar laten we beginnen met een definitie: een OCR is iedere openbare plek zonder winstoogmerk met 

een individueel en/of collectief begeleidingsproject dat de toegang tot, de initiatie in en het zich eigen 

maken van internet-, multimedia- en kantoorautomatiseringsvaardigheden bevordert. 

 

De OCR - die zijn aanpak toespitst op de middelen - legt de nadruk op het versterken van de 

vaardigheden en  autonomie van de bezoekers. Dit is een plek waar bezoekers terechtkunnen met 

specifieke vragen rond digitale technologie of gewoonweg om gebruik te maken van een computertool 

of om er een opleiding te volgen. 

 

We kregen regelmatig een dame op bezoek die een overschrijving 
wilde maken. “Ik ga het samen met u en voor u doen.” We 

oefenden door telkens 1 euro van haar spaarrekening over te 
schrijven naar haar zichtrekening. Geld overschrijven is iets dat we 

aanleren. “ Bestemmeling.” “Begunstigde:” “Bedrag:” “Mededeling. “ 
Gestructureerde mededeling of niet? Dit zijn mensen die het 
moeilijk hebben met de landstalen. Ze zegt me “Als jij me niet 

4 - De Openbare 
Computerruimte, 

een openbare 
ruimte in de buurt

https://www.digitaalinclusievewijk.be/


 
 

 
39 

 
 

helpt, dan spreek ik gewoon iemand op straat aan.” Dat kan niet 
blijven duren. We werken samen en uiteindelijk boeken we 

resultaat. Vandaag lukt het haar prima. Ze heeft me helemaal niet 
meer nodig en bovendien zien we haar hier ook niet meer. Zoiets 

doe je niet met iedereen. Bij zoiets ga je ook niet improviseren. 
Zoiets doe je niet met omstaanders. 

Paul Laurent - Medewerker binnen de mobiele OCR van 
Schaarbeek 

 

 

Bij onze bevraging binnen de Schaarbeekse organisaties merkten we helaas dat de helft van de 

ondervraagde doelgroep nog nooit van Openbare Computerruimten had gehoord.  

 

Maar als we niet zelf, met vallen en opstaan, met een computer leren omgaan, of er hulp van een 

bekende of naaste bij krijgen, is de kans groot dat we die kennis vergaren via een voorziening die lijkt 

op een OCR: een machine en een professionele lesgever die uitlegt, toont, ons ondersteunt.  

 

 “Openbare ruimte”, een begrip dat staat als een huis: dit is een ruimte van de maatschappij, een 

ruimte waar aan de samenleving wordt getimmerd. Of anders gesteld: leren binnen een openbare 

ruimte is zoveel als een eigen plek innemen in de samenleving. De symboliek geeft aan hoe belangrijk 

digitale vaardigheden vandaag zijn, even belangrijk als kunnen lezen en schrijven.   

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt sinds kort over een “OCR”-label dat een technisch kader 

schetst met een minimumaantal openingsuren binnen elke OCR, de verklaarde openstelling voor alle 

doelgroepen (en dus niet beperkt tot een bepaald doelgroeptype) en een minimumaantal aangeboden 

opleidingsuren.  

 

Anders dan in het Waalse Gewest bijvoorbeeld bestaat er geen gewestelijke structurele OCR-

financiering. Op het terrein is het de heerschappij van gewiekstheid en projectoproepen. De OCR-

werknemers blijven slechts kort verbonden en ontvangen een karig loon: als je een contract hebt voor 

een jaar is het moeilijk om een dynamiek te ontwikkelen of om een vertrouwensband met het publiek 

op te bouwen. En wat als het contract afloopt?  

 

Schaarbeek telt vandaag vier openbare computerruimten, de mobiele OCR van “Gaffi/WMW 1030" die 

naar verschillende plekken trekt, de OCR van de Lokale Missie van Schaarbeek, Jerusalemstraat, de 

OCR van het Wijkpartenariaat “De Schakel”, vlakbij het Noordstation en tot slot de bibliotheek Sésame, 

aan de Lambermontlaan.  

 

Dat komt neer op 1 OCR voor 33.000 inwoners. Met een gemiddelde in Wallonië van 1 OCR voor 10.000 

inwoners staan wij er duidelijk minder goed voor. Dat er dus meer openbare computerruimten in 

Schaarbeek moeten komen is dan ook gerechtvaardigd, zeker in de wijken waar veel mensen in 

kansarmoede leven. 
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Laten we ons niet verleiden door sleutel op de deur OCR’s: een of andere organisatie of instelling heeft 

nog een vrije ruimte waar ze niets mee doen. Die ruimte ligt “in the middle of nowhere”. Er worden 

wat computers neergezet die ze gratis kregen. Ziezo, alles is er, laat de eerste bezoeker maar komen. 

Een OCR is iets volstrekt anders en vergt wel wat voorafgaand denkwerk!   

 

Laten we nagaan wat een openbare buurtruimte zou kunnen zijn, een ruimte met verschillende 

functies waaronder die van een “openbare computerruimte.”  

 

Verschillende functies op een plek bundelen kan uitmonden in een bundeling van 

financieringsbronnen. Omdat Brussel is opgedeeld in sectoren en in bevoegdheidsniveaus, wat de 

institutionele lasagne nog complexer maakt, kunnen we zelf bepaalde functies op een plek 

samenbrengen. 

 

Een stap verder in de denkoefening: Zie pagina 56 

  

 

 

AANBEVELING 5 – Een digitale schrijfhulp 
 

Een centraal figuur die de drieledige autonomie bundelt: 

technisch, relationeel en ondersteuning bij de toegang tot 

de rechten. 

 

Flexibel, mobiel en een goede vertrouwensbasis 

 

Autonoom of te enten op andere logica’s, waaronder de 

OCR 

 

Als de benadering van een OCR zich toespitst op de 

middelen, sluit de schrijver daar wonderwel op aan en is 

zijn aanpak heel probleem- of beter nog oplossingsgericht. Iemand die zich tot een publieksschrijver 

wendt, heeft altijd een heel concrete vraag. 

 

Als zoveel mensen naar een openbaar IT-specialist komen, betekent dit dat er echt 
wel een probleem is. Je kan in een OCR terecht om er een opleiding te volgen of om 
toegang te krijgen tot een computer. Het kan een plek zijn van ontspanning, een 
gezellige plek, om er met anderen te praten, om online muziek te beluisteren,… 

Michael Gavrilescu - Openbaar computerspecialist 

5 - Een 
digitale 

schrijfhulp
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Openbaar schrijver, of openbaar computerspecialist of digitale schrijfhulp of digitaal maatschappelijk 

werker, … Wat de naam van de functie ook is, voor ons telt alleen te weten dat die er speciaal is voor 

een doelgroep in nood, en dat zijn werk aansluit bij een lokaal digitaal sociaal beleid. 

 

De voornaamste taak van een publieksschrijver is om personen die moeite hebben met lezen en 

schrijven te helpen bij hun administratieve formaliteiten die steeds vaker gedigitaliseerd moeten 

worden vervuld, en daarnaast een ruimere ondersteuning bieden om de wensen of verzoeken van de 

personen in hun eigen woorden uit te drukken.  

 

Dit initiatief vertrekt van de vaststelling dat mensen die niet-geletterd zijn, het noorden helemaal 

kwijtraken als er administratieve formaliteiten moeten worden vervuld. De digitale kloof voor mensen 

die nooit in de buurt van een computer komen, vormt een bijkomend probleem. Als de sociale diensten 

gebukt gaan onder het werk en geen tijd hebben om die mensen te helpen een CV op te stellen, dan 

kan de publieksschrijver meer tijd aan hen besteden. Aan de hand van de levensverhalen kan de 

schrijver ook de vaardigheden, kennis en het savoir-faire van de begunstigden achterhalen en die op 

hun CV in de verf zetten. Het werkterrein van de publieksschrijvers is heel ruim. Zelf is hij een nomade. 

(Analyse van de digitale kloof in het Brussels Gewest, 2017, P. 133)  

 

De publieksschrijver die zijn publiek technisch autonomer wil maken, de erkenning van de persoon in 

kwestie wil verbeteren en de rechten voor de burger wil ontsluiten, helpt bij administratieve 

procedures (tussen een individu dat voor hem zit en een instelling op afstand), bij het gebruik van 

digitale diensten (bankoverschrijvingen, abonnement op het openbaar vervoer, het aanvragen van een 

document,...) en bij het computeronderricht.  

 

Hij moet aan drie essentiële kenmerken voldoen: 

 

- Flexibiliteit 
Hij luistert naar de persoon die tegenover hem zit en beoordeelt aan de hand van die situatie wat hij 

concreet kan antwoorden. Hij verstart a priori niet bij een interventiesector of door vaardigheden die 

hij nog niet heeft.  

 

- Mobiliteit 
Met een computer, een gsm, een stuk papier en wat schrijfgerief kan hij overal plaats nemen, zolang 

er maar een stoel of bank staat.  

 

- Vertrouwen 
Door zijn flexibiliteit en mobiliteit kan hij mits wat aandacht voor de andere, een heus gevoel van 

vertrouwen wekken dat verder kan groeien en enkele hindernissen uit de weg kan ruimen, zodat de 

aandacht op andere zaken kan worden gericht.  

 

De digitaal werker kan, in een aparte ruimte, dus parallel werken met een sociale dienst of een 

activiteit waarbij de functie aan de ruimere taak van een maatschappelijke werker (vb. een Medisch 

Huis) wordt onttrokken, van vereniging naar vereniging gaan, of zich in meer openbare ruimtes 
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begeven, zoals een café, een bibliotheek, de cafetaria van een zwembad. Hij kan ook worden betrokken 

bij de collectieve opleiding binnen een Openbare Computerruimte, zelfs al is hij geen lesgever.  

Een stap verder in de denkoefening: Zie pagina 61 

 

 

AANBEVELING 6 - Printpunten 
 

 

60% van de doelgroep die we in het kader van onze WG 

ondervroegen, heeft geen printer. 

 

Een computer, een printer ter beschikking stellen op 

verschillende locaties in de stad. 

 

Zo kunnen nieuwe actoren worden betrokken bij de 

benadering van digitale inclusie.  

 

 

 

In onze enquête van de zomer van 2021 waarin de doelgroepen van onze eerstelijnspartners centraal 

stonden, gingen we na of de personen die een internetaansluiting hebben, ook over een printer 

beschikken. 60% van de ondervraagden antwoordde van niet. 

 

Het klopt dat we ons concentreren op al dan niet draagbare computers of op de tablet als 

computerterminal, maar documenten voor de administratie moeten om geldig te zijn ook kunnen 

worden afgedrukt, ingevuld, gescand. Het leek ons dan ook gepast om binnen het Schaarbeekse net 

specifiek de aandacht daarop te vestigen. 

 

Ik heb gemerkt dat bepaalde kleine winkels, ook wel “Paki” 
genoemd, niet alleen voedingsmiddelen verkopen, maar 

computers en printers ter beschikking stellen om documenten af 
te drukken; zo nodig steken de uitbaters ook een handje toe. Die 

dienst is betalend. Ook de schrijfwarenwinkel Poels op de 
Helmetsesteenweg helpt mensen vaak met hun formaliteiten.   

Verhaal van een gemeenschapswerkster - Schaarbeeks Medisch 
Huis 

 

6 -
PRINT-

PUNTEN
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Wij zien daarin een aanvullend belang, namelijk dat andere actoren dan het gespecialiseerde 

verenigingsleven bij een digitaal beleid kunnen worden betrokken. Zoals deze gemeenschapswerkster 

stelt, verbergt het fijnmazige stratennet nog adressen die onderling worden doorgegeven.  

 

 

Op die “noodadressen” kunnen documenten worden afgedrukt en wordt elementaire hulp geboden. 

Hoewel die plek voor iedereen toegankelijk is, zouden bepaalde doelgroepen er tegen een bodemprijs 

toegang toe kunnen krijgen, in de vorm van bijvoorbeeld digitale cheques. 

 

De uitbreiding van een digitaal beleid tot buurtwinkels kan een aanvulling vormen op een aanbod dat 

moet worden ondergebracht bij organisaties of bepaalde openbare plaatsen zoals een bibliotheek. 

Heel wat locaties zijn zich er niet van bewust dat ze een rol kunnen spelen binnen dit grote sociale 

digitale netwerk en wij zouden dat onder hun aandacht kunnen brengen.  

 

Een stap verder in de denkoefening: zie pagina 63 

 

 

 

AANBEVELING 7 - Openbare wifi en gedeelde wifi & 
internet thuis met sociaal tarief 

 

 

De publieke ruimte wordt deels gedekt door openbare 

wifi. 

 

Aan die ruimte kunnen we organisaties en locaties 

toevoegen die openstaan voor vrij toegankelijke, 

gedeelde wifi. 

 

De gedeelde internettoegangen die voorbehouden 

blijven voor klanten van privé-operatoren hanteren 

diezelfde logica en de overheid kan die universeel 

toegankelijk maken. 

 

 

De Gemeente Schaarbeek biedt op zeven locaties van haar grondgebied gratis internettoegang. 

(Colignon (2), Mission Locale pour l’Emploi Jerusalemstraat, Noordstation (2), Bolivarplein, metro 

Diamant)    

 

Schaarbeek telt verschillende “wifi-punten” die voor iedereen toegankelijk zijn. Dat laat toe om in de 

openbare ruimte of bij organisaties toegang te krijgen tot het internet.  

 

7 - Openbare 
wifi en gedeelde 
wifi & internet 

thuis met sociaal 
tarief
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Die toegang in gemeenschapscentra is ongetwijfeld onderbenut omdat de actoren zelf zich niet bewust 

zijn van de omvang van digitale exclusie en van de rol die zij op dat vlak kunnen vervullen.  

 

Openbare actoren of actoren binnen het gemeenschapsleven voeren op dat vlak een allesbehalve 

systematisch beleid, zo niet zou ieder postkantoor, ieder medisch huis of iedere buurtruimte in 

Schaarbeek de burger draadloze digitale toegang bieden zonder dat daar codes voor nodig zijn. En 

toch, ... technisch gezien is dat een koud kunstje. We zouden een sensibiliseringsactie kunnen opzetten 

bij organisaties, in bibliotheken, in open privéruimten en daar meteen een luik “signaletiek” aan 

koppelen (aanbeveling 8). 

 

 

Een stap verder in de denkoefening: zie pagina 64 

 

AANBEVELING 8 - Bewegwijzering in de stad 
 

 

De beschikbare digitale ruimten zichtbaar maken. 

 

Een visual ontwerpen die op deze punten in de openbare 

ruimte wijst 

 

Een buitenkans om de actoren van de digitale inclusie te 

verenigen. 

 

 

 

8-
Bwegwijzering 

in de stad
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Wat hebben die vier beelden gemeen? 

 

 

Online bestaan er kaarten van soms uitgestrekte gebieden zoals het Brussels gewest waarop o.a. de 

wifi-toegangspunten staan aangeduid. Er bestaan ook kaarten op papier met locaties, zoals de digitale 

inclusiegids uitgegeven door het “Wijkpartenariaat - De Schakel” en verschillende hoogtepunten 

tussen het Colignonplein, het Noordstation en de Kruidtuin. Een overzicht van de plaatsen waar 

iemand een internetverbinding kan maken, documenten afdrukken, of waar een computer staat om 

online iets te zoeken,… 

 

Maar hoe loopt iemand een Openbare Computerruimte voorbij zonder dat zelfs maar te weten?  

Geen overbodige luxe dus om in de openbare ruimte “digitale hulp”-borden uit te hangen!  

 

Als voorbijgangers en gebruikers wifi aangeboden krijgen, dan is het een meerwaarde om dat aan de 

gevel van het gebouw ook kenbaar te maken. Als digitale technologie dan toch zo’n belangrijk thema 

is, is er niets aan verloren om die technologie ook zichtbaar en dus toegankelijk te maken voor de 

burgers.   

 

Daarmee weet een individu dat het logo kent zonder ook maar een woord te wisselen dat hij op die 

plek IT-hulp kan vinden.  

 

Die bewegwijzering kan alle digitale openbare ruimten, alle digitale punten, alle locaties die wifi 

bieden, eventuele herstelpunten aanduiden,… 
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C || NIVEAU WERKGROEP 
 

De meest uiteenlopende organisaties die binnen onze Werkgroep zijn verenigd, houden er een 

gemeenschappelijke visie op de evolutie van onze samenleving op na: alles digitaliseren leidt tot 

exclusie en het antwoord daarop is niet alleen technisch. 

 

Wij komen op voor wie in de digitale wereld autonomie op drie fronten moet verwerven: technisch, 

toegang tot de rechten en erkenning van het individu.  

 

We interpelleren, sporen aan tot en ijveren voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden, die 

centraal staan binnen de huidige samenleving, maar het verkrijgen van een recht van algemeen belang 

mag niet onlosmakelijk verbonden zijn met een digitale vaardigheid. Daarom pleiten we ervoor dat 

openbare diensten ook zonder afspraak toegankelijk zijn.  

 

Een individu dat toegang wil tot een erkend recht moet zijn vraag daartoe face to face aan een bevoegd 

persoon kunnen richten. 

 

AANBEVELING 9 – Sociale monitoring 
 

Partners die er samen concreet op toezien dat de situatie 

van digitale exclusie wordt opgevolgd en dat de impact 

daarvan op de sociale organisaties wordt gemeten. 

 

 

Onze vragenlijst toonde aan hoe belangrijk het is om de 

moeilijkheden op het vlak van toegang tot de digitale 

technologieën en de impact daarvan voor de burgers en 

voor de eerstelijnsdiensten te meten. De aanvragen die 

deze laatste krijgen, behoren niet noodzakelijk tot hun 

takenpakket. Dit werk dat in 2021 van start ging, verdient 

objectieve elementen buiten de WG. 

 

De actoren van diverse sectoren kunnen deze sociale monitoring van de digitale technologieën in 

Schaarbeek aangrijpen om gegevens uit te wisselen door maandelijks de impact van de digitalisering 

voor hun doelgroep en hun dienstverlening in kaart te brengen. 

 

Deze tool kan concreet: 

 

- Berekenen hoe vaak ondersteuning wordt gevraagd om toegang te krijgen tot de rechten (is 
dit een gevolg van het wegvallen van het fysieke loket zonder afspraak?) 

- De tijd die wordt besteed om burgers bij die stappen te helpen 

9 - Sociale 
monitoring
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- De betreffende actor en de te ondernemen stappen voor het individu identificeren [Afspraken 
maken, formulieren invullen, vraag om inlichtingen,…][Studiebeurs, vakbond, ziekenfonds, 
gemeente, OCMW, Tax-on-web…][Per mail, telefonisch, via een online formulier] 

 

AANBEVELING 10 - Een ruimte voor middelen, 
steunpunten, acties 

 

 

Een werkgroep waar de leden hun middelen om toegang 

te krijgen tot de rechten delen. 

 

Een opstap naar de overheidsdiensten, een actieruimte.  

 

 

 

 

 

 

Een ruimte voor middelen 

 

De middelen waarover we het hebben situeren zich op twee niveaus. 

 

- De actoren ontwikkelen trucs om de procedures voor hun doelgroep te versnellen. Dit kan de 
vorm aannemen van een contactpersoon binnen een instelling, of weten wat de vakken op 
formulieren betekenen, kennis hebben van de uurroosters en van de middelen om een dienst 
directer te bereiken,…  

 

Om toegang te kunnen krijgen tot de diensten, moet je de 
kneepjes kennen. Je moet de truc vinden. Zij, zij kennen de trucs 

en dus loopt het als een trein.  

Bewoner van sociale huisvesting - Met de vinger wijzend naar de 
medewerksters van het Project Sociale Cohesie 

 

- De initiatieven op het terrein rond de digitale kloof. Om elkaar aan te vullen en meer gewicht 
in de schaal van de digitale kloof te kunnen werpen vergen ze een globale kijk. Dat gaat nog 
meer op als de potentiële actoren sterk uiteenlopen, (de Post, een provider van privétoegang, 
een sociale onderneming die computerapparatuur recupereert, een kleine lokale handelaar of 
een eerstelijnsorganisatie,…). 

 

10 - Een 
ruimte voor 
middelen, 

steunpunten, 
acties
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Betrek anderen bij de denkoefening. Het wordt zinvoller naarmate 
de betrokkenen elkaar aanvullen. Beperk je niet tot het 

verenigingsleven of tot de administratie. Betrek - waarom niet - 
ook de privésector die evengoed ideeën heeft. Al die verschillende 

betrokkenen kunnen de groep informatie aanreiken. Doe je dat 
niet, dan werk je misschien twee maanden in een bepaalde 

richting om dan extern iets op te vangen, waardoor de hele zaak 
vastloopt. Het werk is verloren. 

Anne Iwens - Directrice van Gaffi – Schaarbeek 

 

Een opstapruimte 

 

We beschikken over de vereiste contacten bij de instellingen om zowel de werkingskaders mee richting 

te geven en om in te gaan op (proef)projectoproepen. Momenteel bestaat er voor de OCR, voor de 

publieksschrijvers of voor stappen op het terrein geen structurele financiering.  

 

Een actieruimte 

 

Een van onze volgende grote doelstellingen is een groot actieplan dat gevoed wordt met alle lessen 

die we uit dit verslag trokken. Dat werk berust op de sterke punten van deze WG.  

Geef ons een seintje als je hieraan wilt deelnemen of hiervan op de hoogte wilt blijven. Wij zijn fervente 

aanhangers van de leuze “eendracht maakt macht”!   
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EEN GEÏNTEGREERDE BENADERING 
 

We hopen alvast dat de pistes die we hier aanreiken je kunnen inspireren. Deze ideeën worden 

voorgesteld in een streven naar een coherente visie op gemeenteniveau; om zo dicht mogelijk bij de 

burger te blijven, trekken we daarom de kaart van de buurtwerking.  

 

Duidelijkheidshalve stellen we je onze aanbevelingen veeleer visueel voor.  

Om te komen tot een digitaal inclusieve stad, werken we  met drie cirkels, die elk een fase voorstellen:  

 

1. Zowel de actoren als de realiteit op het terrein bekendheid geven omdat de digitale kloof en 
de gevolgen daarvan nog steeds te weinig zijn gekend of ondermaats worden erkend. Dat komt 
er zowel op neer dat de locaties van digitale inclusie zichtbaar worden gemaakt door 
signaletiek, maar ook dat we contact zoeken met de doelgroepen om vertrouwen te creëren, 
de vertrouwensband in stand te houden en de realiteit van iedereen open te trekken, ook tot 
de actoren die instaan voor de essentiële dienstverlening. 
 

2. De toegang tot de rechten van algemeen belang waarborgen, omdat dit een van onze 
bestaansredenen is. Daarom moeten de loketten van de openbare diensten ook zonder 
afspraak toegankelijk zijn en is een werkgroep als de onze die een ruimte is van middelen, een 
contact- en actieruimte absoluut noodzakelijk. Tot slot willen we de digitale technologie 
loskoppelen van een technische reflectie rond de toegankelijkheid van materiaal of onderricht.   
 

3. Er moet een flexibel netwerk worden uitgerold dat steunt op de doorgedreven 
terreinexpertise van onze leden. Binnen die optiek zetten we binnen de dagelijkse omgeving 
van de inwoners een digitale buurtruimte op die een brug slaat naar de gedecentraliseerde 
overheid. Het gaat hier om vormen van onderlinge hulp die in het leven moeten worden 
geroepen of ondersteuning vergen; denk daarbij aan de publieksschrijver die zich kan 
aanpassen aan de vragen die hem worden voorgelegd, of aan het snel beschikbaar stellen van 
materiaal.   
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VERSIE VAN HET RAPPORT “RECHT OP HET 

DOEL AF” 
“Documenten aanvragen, formulieren invullen, ik zou niet weten hoe, ik kan niets. Ik schaam me om 

steeds hulp te moeten vragen. Zonder de hulp van anderen kan ik het wel vergeten, ik geraak geen 

stap vooruit…” 
 

Een maatschappelijke kwestie waar lokaal over moet nagedacht worden 

 

Op initiatief van verschillende Schaarbeekse organisaties, Gaffi, de Services Sociaux des Quartiers 

1030 - Wijkmaatschappelijk Werk 1030, het Wijkpartenariaat - De Schakel en het Stuurcomité mobiel 

OCR Brabant werd binnen de CSSA een “WG Digitale Exclusie 1030" opgericht. 

Een aantal actoren* uit het verenigingsleven, van het OCMW en van de gemeentediensten besloten 

om de handen in elkaar te slaan om voor de inwoners van Schaarbeek de strijd tegen digitale exclusie 

en de gevolgen daarvan voor de toegang tot de rechten aan te gaan. 

 

Enkele cijfers voor België (2021) 

- 75% van de personen met een laag inkomen en dito opleidingsniveau heeft geen gepaste 

computervaardigheden 

- 24% van de huishoudens met lage inkomens heeft thuis geen internetaansluiting 

- 35% van de Brusselse populatie maakt geen gebruik van de e-overheidsdiensten hoewel die 

essentieel zijn 
 

Vanuit het oogpunt van de maatschappelijke werkers van de sociale organisaties van Schaarbeek: 

Een honderdtal maatschappelijke werkers van Schaarbeek van heel uiteenlopende professionele 

achtergrond hebben onze vragenlijst beantwoord: 

- 3 op de 4 verklaren door de digitalisering van de procedures en het wegvallen van niet-digitale 

alternatieven de vragen van hun publiek niet te hebben kunnen beantwoorden  

- 2 op de 3 besteden meer tijd aan onlineprocedures om aan de vragen van de begunstigden 

tegemoet te komen 

- Voor één op de twee werknemers behoren deze "administratieve" procedures niet tot hun 

opdracht 

- 8 van de 10 menen dat de digitalisering de overheidsdiensten voor veel mensen ontoegankelijk of 

moeilijk toegankelijk heeft gemaakt. 

 

Volgens de inwoners van Schaarbeek die in contact staan met onze organisaties: 

Van de kleine honderd inwoners van de gemeente die tijd uittrokken om onze vragenlijst te 

beantwoorden: 

- 1 op de 3 mensen heeft thuis geen toegang tot een stabiele internetverbinding  

- 9 op de 10 antwoorden dat ze thuis, vooral dan om financiële redenen, geen internetaansluiting 

hebben  

- 1 op de 2 respondenten heeft nog nooit van een Openbare Computerruimte gehoord  

- 2 op de 3 hebben hulp nodig als ze administratieve formaliteiten online willen vervullen 
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NIV. AANBEVELINGEN WG 
DIGITALE EXCLUSIE 1030 

ENKELE ELEMENTEN TOEGELICHT 
IN

ST
IT

U
TI

O
N

EE
L 

 
 
 
 

OPRICHTING VAN EEN 
CEL TOEGANG TOT DE 

RECHTEN 

 

• Een dienst die zich volledig richt op “toegang tot de sociale rechten” van de burgers 

1030 

• Een onvoorwaardelijk, menselijk,... onthaal. 

• Intern observatorium dat de aandacht vestigt op obstakels en knelpunten om te 

komen tot een betere dienstverlening aan de bevolking 

• Dienst Onthaal & Omkadering van de Gemeente als voorbeeld van goede praktijk, 

maar helemaal niet gekend bij de maatschappelijke werkers en burgers van 

Schaarbeek 

• Een specifiek “digitaal” schepenambt dat het desbetreffende gemeentelijk beleid 

kan stroomlijnen 
 

 
 

BURGERACTIEGROEP 
DIGITALE KLOOF 

 

 

• Acties om burger en bestuur/verkozenen dichter tot elkaar te brengen  

• Een plaats waar los van specifieke vragen wordt geluisterd en begrip wordt getoond 

• Uitgangspunt om nieuwe praktijken voor te stellen 

• Driehoek burger – maatschappelijk werker – ambtenaar om een totaalbeeld te 

verwerven en de aanvragen binnen meer redelijke termijnen te behandelen. 
 

TE
R

R
EI

N
 

 
 
 

DE 3 FASEN IN 
VERTROUWEN 

 

• Decentralisatie, zichtbaarheid & proactiviteit. Zich zichtbaar en beschikbaar 

opstellen en de nieuwsgierigheid wekken op plaatsen die de inwoners van 

Schaarbeek druk bezoeken, zoals de markten. 

• Een gesprek op afspraak voorstellen voor zaken die digitaal moeten worden geregeld 

• De vertrouwensband met de burger opbouwen 

• Doorverwijzen naar de gepaste dienst indien relevant 
 

 
 
 

OCR, EEN BUURTRUIMTE 

 

• Het vestigen van dergelijke ruimte vergt een structurele financiering 

• Een OCR is meer dan een lokaal, een animator en hardware. Ze opvatten als een 

gebruiksvriendelijke en gastvrije plek 

• OCR binnen multifunctionele ruimten (kookworkshops, Repair café…) zodat er zoveel 

mogelijk diverse doelgroepen komen. 

• Diensten uitwisselen. Een plek waar iemand gaat om te leren, maar ook om de eigen 

vaardigheden met anderen te delen. 
 

 
EEN DIGITALE 
SCHRIJFHULP 

 

• Een centraal figuur die de drieledige autonomie bundelt: technisch, relationeel en 

ondersteuning bij de toegang tot de rechten. 

• Een “bijzonder ruime” functie met een globale kijk op de situatie van de persoon en 

die uiteenlopende vragen kan beantwoorden. 

• Met een computer, een gsm, een stuk papier en wat schrijfgerief kan hij overal 

plaats nemen, zolang er maar een stoel of bank staat.  

• Door zijn professionele houding kan hij een echt gevoel van vertrouwen doen 

ontstaan. Er moeten een kader en een mandaat in het leven worden geroepen voor 

de professional die als wettelijke derde optreedt en daarvoor toegang heeft tot 

gevoelige persoonlijke gegevens 
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* Samenstelling van de WG Digitale Exclusie 1030: CABAN, Gemeente Schaarbeek, OCMW van Schaarbeek, 

Gaffi, Lire et Ecrire Bruxelles – Centre Alpha Schaarbeek, RenovaS, Services Sociaux des Quartiers 1030 - 
Wijkmaatschappelijk Werk 1030 en Wijkpartenariaat - De Schakel 

 
 
 
 

PRINTPUNTEN 

 

• Volgens onze enquête “1030 burgers" blijkt 60% van de ondervraagden niet over een 

eigen printer te beschikken. 

• Bij sommige boekhandels, kruideniers,... kan men terecht om documenten te printen 

en te scannen zonder dat daar ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Wanneer onze 

sociale organisaties gesloten zijn, kunnen mensen daar dan toch terecht. 

• Die service kan ook tot andere handelszaken worden uitgebreid. Een visual of logo 

aan de gevel van de zaken zou die  “Printpunten” herkenbaar kunnen maken.  

• Verdeling van “digitale cheques” om die diensten financieel toegankelijk te maken 

voor kansarme 1030 burgers en de aantrekkingskracht van de winkelpunten te 

versterken. 
 

 
 

OPENBARE EN GEDEELDE 
WIFI en internet in de 
thuisomgeving tegen 

SOCIAAL TARIEF 

 

• Het huidige aanbod is beperkt en verdient een fikse uitbreiding  

• Onze doelgroepen maken ondermaats gebruik van de wifi die organisaties gratis 

aanbieden 

• Informatiecampagne om de digitale kloof onder de aandacht te brengen van de 

actoren 

• De vrij toegankelijke “wifilocaties” zouden van de nodige bewegwijzering moeten 

worden voorzien 

• Er dient een sociaal internettarief te worden ingevoerd om een zo groot mogelijke 

groep toegang te bieden tot een internetverbinding van goede kwaliteit. 
 

 
 
 

BEWEGWIJZERING IN DE 
STAD 

 

• Het digitale aanbod is vandaag in de openbare ruimte onzichtbaar 

• Er zou een gemeenschappelijk uithangbord /logo moeten worden ontworpen, zoals 

dat ook voor andere diensten bestaat (bijvoorbeeld de Postpunten) 

• Dit bindend element kan de actoren van digitale inclusie dichter bij elkaar brengen. 

• Aan de hand van de bewegwijzering kan een periodieke inventaris van het digitale 

aanbod in Schaarbeek worden opgemaakt 
 

W
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SOCIALE MONITORING 

 

• De digitale kloof is een transversale kwestie die alle actoren uit de sociale en 

gezondheidssector aanbelangt 

• Continu analyse-elementen ter beschikking hebben laat toe om te evalueren hoe de 

kloof en de verschillende aangereikte oplossingen evolueren 

• Sommige partners beschikken over instrumenten om de digitale kloof te meten en 

gebruiken die ook regelmatig. Laten we de actoren van het 1030  netwerk vragen om 

een gemeenschappelijk, gebruiksvriendelijk meetinstrument te hanteren dat 

bovendien niet tijdrovend is.  
 

 
 

EEN RUIMTE VOOR 
MIDDELEN, 

STEUNPUNTEN EN 
ACTIES 

 

• Het aantal betrokkenen opvoeren en de ruimte openstellen voor categorieën die tot 

dusver nauwelijks of niet aanwezig zijn (jongeren, senioren,…) 

• De verworven kennis, tips, goede praktijken die de toegang tot de diensten 

vereenvoudigen onderling delen 

• Een actieplan “strijd tegen digitale exclusie 1030” opzetten 
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BIJLAGEN 

 
Onze enquêtes 
De vragenlijsten die de werkgroep “Digitale Exclusie 1030” opstelde voor burgers en professionals om 

een beter beeld te krijgen van de realiteit en om die te kwantificeren werden tijdens de tweede 

jaarhelft van 2021 verdeeld.    

 

Sommige diensten vermeldden in hun antwoorden hun identiteit. We willen deze gelegenheid 

aangrijpen om hen van harte te danken voor hun bijdrage tot ons werk.  

  

OCMW van Schaarbeek, Medisch Huis Noord, Lire et Ecrire Bruxelles – Centre Alpha Schaerbeek, 

Mission Locale pour l'Emploi van Schaarbeek, Medisch Huis Alpha Santé, Wijkmaatschappelijk werk 

1030, Service d'Actions Sociales “le Figuier”, het Belgische Rode Kruis, afdeling Schaarbeek, de vzw 

GAFFI, het Gemeentebestuur van Schaarbeek, RenovaS, Centre d'aide aux personnes, VIA vzw, 

Agentschap integratie en inburgering BON, Medisch Huis Santé et Bien-Être, “A vos côtés” vzw, 

Medisch Huis Cassiopée, Maison Biloba Huis, Medisch Huis Neptune, Apaj vzw, SeTIS Bruxelles, Service 

de Santé Mentale “ANAIS”. 

 

Onze aanbevelingen; om een stap verder in de 
denkoefening te zetten 

 

Aanbeveling 2: Burgeractiegroep digitale kloof  
Een stap verder in de denkoefening 
Een ruimte zonder specifieke vraag lost de situatie van een individu niet op, maar kan de onderlinge 
werkelijke verhoudingen herstellen en langs weerszijden begrip doen ontstaan. Werkt dat? 
Misschien wel, maar misschien ook niet. Maar wat hebben we te verliezen? Een ambtenaar keert 
terug naar zijn werk en zegt - of het hem nu al dan niet meezit - dat hij zijn werk doet voor de burger. 
Een individu keert naar huis met een visie op de Gemeente die misschien wel heel anders is.  
 

Uiteraard zijn deze luistertafels ook een springplank om op de werktafel te belanden en tot een 

oplossing te komen.  

 

Het voorbeeld van BRI-CO  

Bij het uitdenken van vormen van lokale sociale interventie experimenteert de Federatie van Sociale 

Diensten al drie jaar met het “Bureau de Recherche et d’Investigation Commun sur les réparations”, 

kortweg BRI-CO, een instrument van gemeenschapswerk dat draait rond reparaties en herstellingen.  

 

Het principe? Drie dagen lang een locatie in een buurt - zonder uitgesproken identiteit die met een 

instelling samenhangt - inpalmen en er buren of bewoners uitnodigen om eens een kijkje te komen 

nemen, een hapje te eten en na te denken over de volgende algemene vraag: “Als er iets zou moeten 
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worden verholpen, waar zou je dan beginnen? “ Drie gespreksdagen onder leiding van externe 

betrokkenen, voordat de lokale actoren, die al die tijd moedwillig wegbleven, hun plaats komen 

innemen. Dit experiment ging aanvang december 2021 door in de sociale woningen van de 

Marbotinwijk.  

 

Hoewel het er in werkelijkheid iets ingewikkelder aan toeging dan hier beschreven, kan de 

samenleving, lees een overheid en de burger, met de hulp van derden (vb. maatschappelijke werkers) 

weer bij elkaar worden gebracht om een gesprek op gang te brengen en elkaar een volwaardige plek 

te gunnen. Dat lost een probleem niet meteen op, maar kan wel als hefboom fungeren.   

 

Binnen datzelfde streven naar een context die ons uit onze dagelijkse routine haalt en ons toelaat stil 

te staan bij de plaats van de andere, te luisteren, ons te bezinnen, te handelen, heeft de Sociale 

Coördinatie van Laken (SCL), de plaatselijke tegenhanger van de CSSA, recent - en andermaal - de 

gevolgen van digitale exclusie nader bekeken. 

 

Heel wat maatschappelijke werkers van OCMW’s of van andere 
instellingen, werken vaak van thuis uit. Dan wordt er gewerkt met 

een digitale permanentie. Voor vele vragen die vroeger aan het 
loket konden worden gesteld, moet nu een afspraak worden 
gemaakt die, op afstand, tussen 10.00 en 11.00 uur doorgaat.  

De SCL overweegt om in 2022 een dag toegespitst op een 
steunpunt van het OCMW te organiseren, waarbij de medewerkers 
van verschillende organisaties en de inwoners worden betrokken. 

Die dag zou de computer achter slot en grendel blijven. Vooraf zou 
er met de bewoners worden gecommuniceerd en nagegaan welke 

alternatieven er voor de computer kunnen worden gebruikt.  

Dat is een manier om stil te staan bij de plaats die de digitale 
technologie in de praktijk van een instelling zoals het OCMW, maar 
ook bij andere actoren heeft ingenomen. Welke impact heeft dat 
op de begunstigden? Wat kan zonder computer eenvoudiger? 

Wat zou meer problemen opleveren?  

François Heinrich - Projectleider – vzw Picol, Verantwoordelijke 
Sociale Coördinatie van Laken 

Een link met meer uitleg: www.fdss.be  

 

http://www.fdss.be/
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Aanbeveling 3 - De drie fasen van vertrouwen 

Een stap verder in de denkoefening 
 

Een parallel met het coronavaccin 

 

We kunnen de zin van onze drie fasen misschien nog het best als volgt samenvatten: potentieel 

kwetsbare personen de hand reiken. Voor die uitdaging stond ook de overheid in de 

vaccinatiecampagne in Brussel tegen corona; na een eerste klassieke oproep tot de bevolking moest 

zij het geweer van schouder veranderen om een ruimer publiek te bereiken; daarbij moest ze 

opeenvolgende fasen door om de doelgroepen te benaderen, naar hen te luisteren om tot slot een 

vertrouwensband op te bouwen…  

Inge Neven (verantwoordelijke bij de GGC voor de strijd tegen 
corona) herinnert eraan dat de uitdaging in Brussel om mensen 

van het nut van vaccinatie te overtuigen veel groter is dan in 
Vlaanderen en Wallonië. Het sociaaleconomisch niveau in het 
Brussels Gewest is laag, de digitale kloof groot, de bevolking is 

jonger dan in Vlaanderen en Wallonië, de toegang tot 
gezondheidszorg is er een stuk moeilijker (40% van de Brusselaars 

heeft geen huisarts) en tot slot is de populatie hier heel 
gediversifieerd (182 nationaliteiten en 71% inwoners met 

buitenlandse roots). 

Celine Bouckaert -Journaliste voor Le Vif L’Express 

Dat is het algemene teken dat de banden met de overheid in de ruime betekenis, en ook met het 

verenigingsleven, niet vanzelfsprekend ontstaan. En welke acties werden in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest opgezet om de vaccinatiegraad op te krikken? 

 

Afgezien van vaccinatiecentra werd bijvoorbeeld gewerkt met: 

 

- Een Mobivaxteam dat daklozen ging opzoeken 

- Zowel sensibilisering als vaccinatie decentraliseren door te kiezen voor verschillende plaatsen: 
ondernemingen, KMO, Gemeenten, winkelcentra, scholen, ... 

- Meer kleine, lokale vaccinatiecentra en een Vacci-Bus 

- Een team van een dertigtal maatschappelijke werkers verspreid over de 50 meest prioritair 
geachte wijken om er met de bewoners te praten, ook door aan te kloppen, omdat een aantal 
bewoners geen internet heeft.  

 

Hoewel een duurzame vertrouwensband opbouwen in het kader van digitale exclusie een ander type 

relatie vergt dan een prik halen, blijft het principe hetzelfde: de mensen moeten in hun vertrouwde 

omgeving worden opgezocht.  
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Een link met meer uitleg: Celine Bouckaert, Comment Bruxelles va intensifier sa campagne de 

vaccination pour atteindre un maximum de monde ?, in Le Vif L’Express, 24 augustus 2021  

https://www.levif.be/actualite/belgique/comment-bruxelles-va-intensifier-sa-campagne-de-

vaccination-pour-atteindre-un-maximum-de-monde/article-normal-1460533.html 

 

Aanbeveling 4 - De Openbare Computerruimte, een openbare ruimte in de buurt 
Een stap verder in de denkoefening 

 

De ervaring van de mobiele OCR Brabant 

 

Gaffi, de Services Sociaux des Quartiers 1030 - Wijkmaatschappelijk Werk 1030 en het 

Wijkpartenariaat - De Schakel zetten 6 maanden geleden een nieuw OCR op, de mobiele OCR Brabant. 

Op zich is dat groot nieuws omdat Schaarbeek niet zoveel digitale ruimten telt! Met mobiel wordt hier 

bedoeld dat de digitale ruimte wordt verzekerd op 5 verschillende plekken in de dichte omgeving van 

de Brabantwijk. We zouden het over nabijheidsmobiliteit kunnen hebben die de animator van de 

ruimte, Paul Laurent, toelaat een gewoonte in te voeren, de plaatselijke bewoners te ontmoeten maar 

ook zijn visie op nabijheid te ontwikkelen, die zowel samenhangt met de partnerlocaties maar ook met 

de mate van die mobiliteit. 

 

Bij de start van zijn activiteit moest hij helemaal geen les geven, maar werd hij geconfronteerd met 

een digitaal uitgesloten publiek dat hem ertoe dwong persoonlijke antwoorden op maat te geven - 

mijlenver van een workshop voor een homogene groep. Deze flexibele, op vertrouwen gestoelde 

aanpak houdt zowat het midden tussen de publieksschrijver en de openbare computerruimte zoals we 

ons die voor ogen houden. Op zijn eigen manier licht Paul Laurent de bestaansreden van een OCR toe, 

door terug te grijpen naar de drie autonomiedriehoeken. 

 

Als werken binnen een OCR enkel betekent dat ik een ruimte moet 
animeren waar mensen achter een computer zitten, dan hoeft het 
voor mij niet. Informatica is een middel dat toegang biedt tot iets 

volstrekt anders: noem het empowerment, het verwerven van 
autonomie.  

Informatietechnologie is een manier om bruggen te slaan, om te 
praten, het over zichzelf te hebben, over de eigen moeilijkheden. 
Iemand zit aan zijn CV te werken. Zijn buur bespreekt met hem 

wat hij wel en beter niet vermeldt. De mensen helpen elkaar. Dat 
maakt het boeiend. 

Paul Laurent - Medewerker binnen de mobiele OCR Brabant van 
Schaarbeek 

 

Iedere partnerlocatie vult zelf het type aanvraag in waarmee de burger bij de OCR terechtkan.  

https://www.levif.be/actualite/belgique/comment-bruxelles-va-intensifier-sa-campagne-de-vaccination-pour-atteindre-un-maximum-de-monde/article-normal-1460533.html
https://www.levif.be/actualite/belgique/comment-bruxelles-va-intensifier-sa-campagne-de-vaccination-pour-atteindre-un-maximum-de-monde/article-normal-1460533.html
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Tijdens de workshop van het WMW 1030 gaat in een ander vertrek de sociale permanentie door waar 

burgers hun persoonlijke vragen kunnen stellen of om begeleiding kunnen vragen. Een gesprek 

volstaat soms al om een persoon te laten aankloppen bij Paul Laurent. Zo wordt de OCR ook een 

instrument ten dienste van de stap naar de digitale wereld, in het kader van de ondersteuning van het 

maatschappelijk werk. 

 

Bij Gaffi vzw wandelen de leerlingen vanuit het leslokaal rechtstreeks door naar de OCR omdat ze heel 

graag zouden leren e-mails versturen. Ook buurtbewoners vinden de weg naar de OCR met heel 

persoonlijke en gerichte vragen. 

 

Daarmee belanden we bij de kwestie van de filosofie en het doel van een OCR. Worden hier mensen 

opgeleid die later de bollebozen worden van het Brusselse Silicon Valley? Is dit een plek van sociaal-

professionele integratie waar de werkzoekende een cv leert opstellen? Wordt hier om de drie 

maanden dezelfde cursus “initiatie in het gebruik van een mailbox” gegeven? Is dit een ruimte op maat 

om zelfkennis op te doen, om bruggen te slaan, om zin te geven, en in dat opzicht nauwelijks verschilt 

van een kookcursus? Is dit de uitgelezen plek om je administratie op orde te krijgen?  

 

Als we terugkijken naar het doel van onze werkgroep “Digitale Exclusie 1030”, wil een OCR de burger 

toegang geven tot zijn rechten; het is dus een sociale aanpak waarbij autonomie het individu 

beschermt, gesteld dat hij aan de vereiste voorwaarden voldoet. Daarnaast komen ook nog de 

aandacht voor de relationele band en voor de instellingen, voor vertrouwen en voor de nood aan 

erkenning.  

 

Binnen de mobiele OCR bestaat 70% van de activiteiten uit rechtstreekse hulp bij het vervullen van 

administratieve formaliteiten (Tax-on-Web, CST, studiebeurs, Irisbox,…); voor het overige worden hier 

cv’s of motivatiebrieven opgesteld, worden e-mailadressen aangemaakt of wordt kennis gemaakt met 

de computer als instrument. Maar Paul breidt dat werkterrein ook graag verder uit, zoals hij ons op de 

vorige pagina onthulde. 

 

Het verwerken van persoonlijke gegevens van een burger wordt ongetwijfeld heel anders ervaren als 

dit gebeurt door een maatschappelijk werker die gehouden is aan beroepsgeheim dan als het een 

animator is van een collectieve ruimte, zonder specifieke erkenning.    

 

Een link met meer uitleg: De mobiele OCR Brabant van Schaarbeek 

https://fr-fr.facebook.com/EPN-OCR-Brabant-108341084857109/  

 

OCR als plek om kennis te delen 

Wie treffen we aan in een openbare computerruimte?  Mensen zonder computervaardigheden, 

m.a.w. personen met een bepaald onvermogen. Maar die mensen beschikken over andere 

vaardigheden en het is nuttig om net die aan te boren. Maar daarvoor zijn andere activiteiten nodig. 

 

https://fr-fr.facebook.com/EPN-OCR-Brabant-108341084857109/
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De zogenaamde “digitaal” vaardige groep aan de andere kant van de “kloof” is niet noodzakelijk 

vertrouwd met de kwetsbare personen en dus hebben zij geen enkele reden waarom zij naar een OCR 

zouden trekken.... Tenzij die ruimte ook andere functies vervult. We noemen er lukraak enkele: 

 

- Een ruimte om computerapparatuur te herstellen, zoals dat het geval is bij de OCR “Re-
sources” van Elsene. 

- Een ruimte met een keuken die kan uitgroeien tot een “Buurtkeuken”, en dus waar 
buurtbewoners samenkomen om er te koken. 

- Een workshop houtbewerking waar al dan niet gerecycled hout wordt bewerkt en verwerkt, 
zoals het project “WIM” in Molenbeek.  

- Een soort solidaire buurtconciërgerie waar diensten kunnen worden uitgewisseld: de ene biedt 
een maaltijd aan in ruil voor wat hulp bij de administratie, of om planten water te geven, de 
hond uit te laten, enz..  

 

 
Een platform aanbieden waarbij mensen elkaar helpen; zo kan de ene bewoner terecht bij de andere 

om digitaal een aantal administratieve formaliteiten te vervullen, terwijl hij in ruil daarvoor wat 

schilderwerkjes opknapt. Zo wordt een specifiek maatschappelijk probleem omgebogen tot een 

positieve sociale dynamiek. De maatschappelijk werker gaat dan niet langer het probleem van het 

kwetsbare publiek oplossen, maar een dienstenruil tussen die personen onderling organiseren.  

 

Als ik een brief krijg, ga ik automatisch naar Annick. Zo kreeg ik 
vandaag bijvoorbeeld een dossier van de school dat tegen een 

bepaalde datum moet worden ingevuld. Vóór corona kon ik 
daarvoor nog op school terecht, maar vandaag ligt dat een stuk 

moeilijker. Vandaag is school synoniem voor computer en internet. 
Nu en dan kan je nog wel iemand vragen, maar als je steevast hulp 
nodig hebt, worden de mensen dat beu. Zelfs in coronatijden blijft 

Annick mijn steun en toeverlaat. We zijn buren. 

Fato - inwoonster van Schaarbeek 

Ik ontmoette Fato tijdens een buurtfeest. Sindsdien sloot zij zich 
aan bij onze organisatiegroep “Avanti Pogge. “ Later kreeg ze via 

het OCMW een computer. Op een dag vroeg ze me hoe je e-mailt. 
Ik schreef voor haar een mail aan de Gemeente om een afspraak 
voor een nationaliteitsverandering aan te vragen. Dat kan alleen 

maar langs die weg. Omdat zowel de Franse taal als 
computerkennis haar parten spelen, werk je die achterstand niet 
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zo snel weg. De computerfuncties tracht ze uit het hoofd te leren. 
Maar ze is zo behulpzaam... Zij stond er toen de woning van mijn 

ouders onder water stond, maar is er ook tijdens de naaiworkshop 
die ik organiseer. Fato is een vaste waarde.   

Annick - inwoonster van Schaarbeek    

 

 

 
 

Door de openbare computerruimte om te vormen tot een multifunctionele buurtruimte geef je de 

keten van sociale cohesie een centrale plaats. Er is immers geen samenleving als er geen concrete plek 

is waar dat samenleven zich kan afspelen. Die meer algemene beschouwing blijkt een enorme 

hefboom voor een inclusieve openbare computerruimte. Het is dan ook zinvol om de investering 

daarin dan ook niet te beperken tot een aantal computers en een digitale animator-coördinator. 

 

Tot slot bespraken we ook de uitwisseling tussen verschillende doelgroepen. We kunnen ons 

voorstellen dat die op vrijwillige basis verloopt. Maar als we de denkoefening doortrekken, kunnen we 

er niet omheen dat dit een vorm van erkende en betaalde arbeid is; het gaat immers om potentieel 

kwetsbare doelgroepen.  

  

Frankrijk toetste dit theoretische idee met een experiment aan de praktijk... Zo schuift de Brusselse 

Regering in haar beleidsverklaring de idee naar voren om tijdens deze legislatuur initiatieven van 

“Buurten zonder langdurige werkloosheid” op te zetten.  

 

Bij dit oorspronkelijke Franse experiment bedacht door ATD quart-monde kan de langdurige werkloze 

of de leefloner die dat wenst een op maat van zijn eigen vaardigheden toegesneden 

arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur krijgen binnen een plaatselijk 

werkgelegenheidsagentschap. Voor de financiering van dit beleid wordt teruggegrepen naar het 

principe van de communicerende vaten; de kosten van een werkzoekende of een leefloner voor de 

maatschappij worden omgezet in een loon.   

 

Deze plaatselijke tewerkstellingsvereniging zou in feite kunnen worden gelijkgeschakeld met een 

openbare buurtruimte die de eigen gebruikers verschillende diensten aanbiedt.  
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Zo wordt een openbare computerruimte een ruimte waar individuen zowel technisch, als sociaal met 

toegang tot de rechten autonomie verwerven, maar bovendien ook weer op maatschappelijke 

erkenning kunnen rekenen, wat het sluitstuk vormt van onze drie driehoeken.       

 

De uitbreiding van een digitale plek die onze drie autonomiedriehoeken concreet invulling geeft, moet 

ook worden afgewogen aan de personen die daarin zullen werken. Zonder rekening te houden met 

eventueel andere activiteiten is er voor die ruimte ook een coördinator nodig en een opleider-

animator, twee functies die eigenlijk in een persoon kunnen worden verenigd.  

Gelijktijdig moet de overheid ook zorgen dat er gedetacheerd personeel aanwezig is voor deze 

gedecentraliseerde administratieve steunpunten. Tot slot is er ook nood aan een eerstelijnsfunctie die 

de vertrouwensrelatie tot stand moet brengen. Daarvoor komt de publieksschrijver als libero van 

digitale inclusie in aanmerking zoals we in het volgende idee zullen aantonen.  

 

Links met meer uitleg: 

De houtworkshop “Wim” in Molenbeek 

https://fr-fr.facebook.com/WoodInMolenbeek/  

Het voorstel “Buurten zonder langdurige werkloosheid” in het kader van de openbare 

computerruimte in Brussel. Zie “1.3.5. Voorbeeld 5: De activiteitensector “Territoriale Conciërgerie” 

voor de functie “De sociale banden aanhalen”, PP. 43-47  

in Julien Charles, “Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée en Région de Bruxelles Capitale. 

Identifier des activités économiques pertinentes pour les territoires et leurs habitants”, Cesep, 2021 

https://www.cesep.be/PDF/ETUDES/2021/Etude_TZCLD_ConcertesFdSSCesep.pdf   

 

Openbare Computerruimte opent de deuren in Laken 

 

Bij Picol, een vereniging voor levenslang leren uit Laken, zagen de medewerkers de vragen 

binnendruppelen van mensen die niet wisten hoe een gsm te gebruiken, of om hen bij een 

administratieve formaliteit te helpen, of een raadselachtige mail te begrijpen. Na enige tijd kreeg de 

medewerker de indruk dat hij gewoon doekjes voor het bloeden uitdeelde. 

 

Toen hij een groep van 10 vrouwen zag, stelde hij voor om een workshop te organiseren. Het spreekuur 

zou doorgaan van 09.00 tot 10.00 uur. De groepsles van 10.00  tot 11.00 uur. De dames die plaats 

hadden genomen achter hun computer besloten daarop om een e-mail te versturen. Goed voor drie 

maanden noeste arbeid. Terwijl digitale technologie voor hen eerst als een “stok in de wielen” 

aanvoelde, zien ze die vandaag als tool. 

 

Maar François Heinrich kijkt verder. Een opgeleide groep kan een groep worden die anderen 

vaardigheden bijbrengt. De OCR-ruimte – een aantal computers ondergebracht in een lokaal - krijgt 

een ander leven. De oorspronkelijke groep volgt voortaan op dinsdag een opleiding met de 

medewerker. Op donderdag leidt die groep andere personen op. En zo ontstaat een ervaringslus. 

 

vzw Picol is intussen gestart met de renovatie van een polyvalente ruimte, waardoor de OCR er 

binnenkort een enorme keuken bij krijgt, en er naast kennis ook heerlijke typische gerechten kunnen 

https://fr-fr.facebook.com/WoodInMolenbeek/
https://www.cesep.be/PDF/ETUDES/2021/Etude_TZCLD_ConcertesFdSSCesep.pdf
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worden geserveerd; een gegarandeerde publiekstrekker! Uiteindelijk werkt een OCR, net als een 

mobiele OCR beter als ze de eigen grenzen overstijgt. En dan komen transversale uitdagingen, zoals 

onthaal, om de hoek kijken.  

Ik open een ruimte. Ik ben gastvrij. Ik besteed aandacht aan de 
ontvangst. Ik lach. Ik waardeer het publiek. Ik bied een koffie aan. 
We praten. Jij zit met een vraag. Ik geef een antwoord. Als je zin 
hebt, kom je nog maar eens langs. En dat gebeurt vaak. Na een 
korte opleiding die we ook kunnen aanbieden, zouden de in dit 
parcours al ietwat gevorderde dames, die andere nieuwkomers 

kunnen helpen, naast het digitale ook die ontvangst op donderdag 
voor hun rekening kunnen nemen. Vreemd genoeg blijven 

“verzorgen”, “ontvangst” nog steeds omfloerste woorden. 
Verrassend soms, wat tijd uittrekken voor mensen teweegbrengt.  

François Heinrich - Projectleider – vzw Picol, Verantwoordelijke 
Sociale Coördinatie van Laken 

Een link met meer uitleg: De vzw Picol https://www.picol.be 

 

Aanbeveling 5 – Een digitale schrijfhulp 
Een stap verder in de denkoefening 

 
Dat erkenning voor een digitale schrijfhulp zo moeilijk ligt, heeft alles met zijn flexibiliteit te maken. 

Omdat hij niet in een vooraf gedefinieerd hokje past, is er ook geen specifieke openbare dienst die met 

geld voor hem of haar over de brug komt. Michael Gavrilescu heeft dan wel een ad hoc en 

hernieuwbaar budget van de GGC, maar zijn collega’s van andere gespreksgroepen zijn meestal 

vrijwilligers.  

Een van de acties die de Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve 

Vereenvoudiging, Privacy en Regie der gebouwen wil opzetten, is de oprichting van een groep digitale 

schrijfhulpen. Dit concept dat gebaseerd is op het Europees EHBO-brevet van het Rode Kruis wil 

verschillende actoren (OCMW, Openbare computerruimten, jeugdhuizen, enz.) een nieuw instrument 

aanreiken in de strijd tegen de digitale kloof. “We analyseren momenteel de offertes zodat de 

beslissing heel binnenkort zal vallen. Als we het eerste jaar 1000 digitale schrijfhulpen zouden kunnen 

samenbrengen, zijn we goed vertrokken.” (La Libre Belgique, 21 september 2021) 

 

Naar opleiding is dit een bijzonder boeiend model omdat verschillende doelgroepen (maatschappelijke 

werkers, administratieve bedienden, zelfstandigen, vrijwilligers, gepensioneerden) samenkomen voor 

dit brevet en er erkenning kunnen vinden. Er moeten echter budgetten worden vrijgemaakt die 

bijvoorbeeld een federale pot van publieksschrijvers kunnen spijzen waarop de lokale overheden 

aanspraak kunnen maken, naar het voorbeeld van de “Community health workers” die via het RIZIV 

worden gefinancierd met geld van de federale staat, een initiatief dat precies tijdens de coronacrisis 

het levenslicht zag.  

https://www.picol.be/
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De 4000 opgeleide digitale consulenten in Frankrijk worden gefinancierd door de Staat en gaan 

geleidelijk aan de slag bij lokale overheden, mediatheken, bibliotheken,... die op dat programma 

kunnen intekenen en detachering van personeel kunnen vragen. (Le Monde, 17 november 2020). 

 

 

Links met meer uitleg: Dana Schurmans, Carole Bonnetier, Périne Brotcorne, Patricia Vendramin, De 

digitale kloof op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Université Catholique de 

Louvain, 2017 

https://caban.be/fr/ressources/la-fracture-numerique/article/analyse-de-la-fracture-numerique-sur-

le-territoire-de-la-region-de-bruxelles  

 

Pierre-François Lovens, “Le véritable enjeu de la relance est de trouver de bons profil”, in La Libre 

Belgique, 21 september 2021.  

U kunt het artikel hier downloaden: https://www.mr.be/wp-content/uploads/2021/09/Digitalisation-

Mathieu-Michel-Le-v%C3%A9ritable-enjeu-de-la-relance-est-de-trouver-de-bons-profils-LLB-

21.09.21.pdf  

 

Le Monde avec AFP, L’Etat va financer 4 000 conseillers pour former les Français au numérique, in Le 

Monde, 17 november 2020. 

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/17/l-etat-va-financer-4-000-conseillers-pour-

former-les-francais-au-numerique_6060068_4408996.html  

 

Het platform “Aidant Connect” 

 

Het behandelen van gevoelige gegevens van anderen is iets dat iedere digitale coach angst inboezemt: 

inzage krijgen in codes, wachtwoorden, medische dossiers, financiële situaties, bankrekeningen,... Dat 

is een van die enorme vertrouwensaspecten die hogerop aan bod kwamen. 

 

Het platform “Aidant Connect” dat in Frankrijk kadert binnen de nationale strategie voor digitale 

inclusie zal een burger toelaten om een beroepsbeoefenaar een mandaat te geven zodat die in zijn 

naam formaliteiten kan vervullen, waarbij de mandataris een specifieke bescherming geniet wanneer 

hij als wettelijke derde optreedt. In technisch opzicht berust het systeem op een verbinding met 

dubbele identificatie en op het gebruik van het systeem “France Connect”, de universele ID voor online 

toegang tot verschillende overheidsdiensten.  

 

Dit systeem zal toegankelijk worden nadat de professional een verplichte opleiding heeft doorlopen; 

de Franse Staat hoopt tegen einde 2021, 2000 gecertificeerde digitale coaches te halen.  

 

Een link met meer uitleg: https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/aidants-connect-580 

 

https://caban.be/fr/ressources/la-kloof-numerique/article/analyse-de-la-kloof-numerique-sur-le-territoire-de-la-region-de-bruxelles
https://caban.be/fr/ressources/la-kloof-numerique/article/analyse-de-la-kloof-numerique-sur-le-territoire-de-la-region-de-bruxelles
https://www.mr.be/wp-content/uploads/2021/09/Digitalisation-Mathieu-Michel-Le-v%C3%A9ritable-enjeu-de-la-relance-est-de-trouver-de-bons-profils-LLB-21.09.21.pdf
https://www.mr.be/wp-content/uploads/2021/09/Digitalisation-Mathieu-Michel-Le-v%C3%A9ritable-enjeu-de-la-relance-est-de-trouver-de-bons-profils-LLB-21.09.21.pdf
https://www.mr.be/wp-content/uploads/2021/09/Digitalisation-Mathieu-Michel-Le-v%C3%A9ritable-enjeu-de-la-relance-est-de-trouver-de-bons-profils-LLB-21.09.21.pdf
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/17/l-etat-va-financer-4-000-conseillers-pour-former-les-francais-au-numerique_6060068_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/11/17/l-etat-va-financer-4-000-conseillers-pour-former-les-francais-au-numerique_6060068_4408996.html
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/aidants-connect-580
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Aanbeveling 6 - Printpunten  
Een stap verder in de denkoefening 

 

Voltairelaan; in een voedingszaak op de hoek met de Metsysstraat leidt een deuropening naast de 

toonbank tot een kleine ruimte waar aan een afzonderlijke toog pakjes kunnen worden afgehaald. 

Naast de man staat een printer. Voor hem staan drie vrij toegankelijke computers. De winkel is alle 

dagen open van 08.00 uur ‘s ochtends tot 08.00 uur ‘s avonds. Als we de winkelbediende daarnaar 

vragen, vertelt hij dat er vlak voor het Verboekhovenplein een gelijkaardige winkel is. 

 

Aan de receptie van een open ruimte een printer en een tweedehandscomputer neerzetten is al het 

begin van een uitgestoken hand. Die aanpak zien ook wij wel zitten: maar om de blanco zones op te 

sporen en een plaatselijke facilitator te benaderen, moet eerst de bestaande situatie in kaart worden 

gebracht. Maar daarvoor moet ook een en ander op vlak van visibiliteit van de zone worden 

ondernomen; het aanbrengen van bewegwijzering is daar een voorbeeld van.  

 

Bij aanvang van het volgende beheercontract (begin januari 2022) zal bpost een proefproject starten 

met “digitaal loket” dat uiteindelijk bijzonder sterke gelijkenissen zal vertonen met ons “Printpunt”-

idee. 

 

Dit proefproject loopt over een periode van 2,5 jaar en wordt over 10% van de kantoren uitgerold, 

goed voor 130 postkantoren in ons land. Het streven is om ook fysieke loketten en een menselijke 

service voor de burgers te behouden.  

 

Die kans moeten we met beide handen grijpen, maar in het beste geval komen er slechts 4 dergelijke 

punten in Schaarbeek: aan Rogier, Sint-Mariakerk, Noordstation en Helmet. 

 

In diezelfde geest van uitgebreide “fysieke” opdrachten zal bpost bankinstellingen die dit wensen 

voorstellen om hun loketrelatie met de klanten in onderaanneming te nemen. Zo kunnen de 

bankdiensten ook niet-digitaal toegankelijk blijven.    

 

Een link met meer uitleg: Vincent Slits, Proximité, numérique, social… : les grandes lignes du nouveau 

contrat de gestion de bpost, in La Libre Belgique, 23 juli 2021 

https://www.lalibre.be/archives-journal/2021/07/23/proximite-numerique-social-les-grandes-lignes-

du-nouveau-contrat-de-gestion-de-bpost-PQVGISDDRZDDRKYS2JY6SKPYBI/ 

 

https://www.lalibre.be/archives-journal/2021/07/23/proximite-numerique-social-les-grandes-lignes-du-nouveau-contrat-de-gestion-de-bpost-PQVGISDDRZDDRKYS2JY6SKPYBI/
https://www.lalibre.be/archives-journal/2021/07/23/proximite-numerique-social-les-grandes-lignes-du-nouveau-contrat-de-gestion-de-bpost-PQVGISDDRZDDRKYS2JY6SKPYBI/
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Aanbeveling 7 - Openbare wifi en gedeelde wifi & internet thuis met sociaal tarief 
Een stap verder in de denkoefening 

 
Merk ook op dat de operatoren (Telenet, Proximus, Voo) een deel van de bandbreedte van de privé-

wifi van hun klanten gebruiken om te delen met andere klanten; daarbij beperken ze zich evenwel tot 

de eigen klanten. Zo krijgt een “Proximus” klant toegang tot de captatiezone van de privéwifi van een 

andere klant van Proximus, zonder gevaar voor de veiligheid of de bandbreedte van de hostklant.  

 

De overheid zou de beperking dat men reeds klant moet zijn om van die gasttoegang te genieten 

kunnen opheffen en dit gebruik algemeen maken. Wat de veiligheid betreft, bestaat hiervoor geen 

enkel beletsel - de toegangen zijn gescheiden en ondoordringbaar; de inspanning zou over alle 

privémodems kunnen worden gespreid. Maar dat zou voor de operators minder winst uit 4G-

datatoegang betekenen.  

 

Telenet dat zelf de controle over de toegang tot zijn wifinetwerk wil behouden, verdeelde in 2020 zelf 

toegangscodes onder 6000 Brusselse en Vlaamse kwetsbare gezinnen met schoolgaande kinderen of 

studerende jongeren zodat zij gebruik kunnen maken van de bandbreedte die door de 1,5 miljoen 

Telenetmodems verspreid over het land worden gedeeld.  

 

Een link met meer uitleg: Mathieu Ladeveze, Telenet lance l’abonnement à 5 euros pour de Bruxellois 

précarisés, in La Dernière Heure, 13 oktober 2020 

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/telenet-lance-l-abonnement-a-5-euros-pour-les-bruxellois-

precarises-5f84c243d8ad587d97e1517f  

 

 

 

  

https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/telenet-lance-l-abonnement-a-5-euros-pour-les-bruxellois-precarises-5f84c243d8ad587d97e1517f
https://www.dhnet.be/regions/bruxelles/telenet-lance-l-abonnement-a-5-euros-pour-les-bruxellois-precarises-5f84c243d8ad587d97e1517f
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Praktijken die een eervolle vermelding verdienen 

 

Schaarbeekse Haard - Een geïntegreerde benadering die toegang biedt tot computers, internet en 

opleiding. 

 

20 jaar geleden veroorzaakte de digitale uitdaging een kloof die intussen nog wel een hele reeks andere 

benamingen kreeg: digitale ongeletterdheid, digitalisering van diensten, digitale exclusie, 

administratieve mishandeling; hoe je het ook draait of keert iedere benaming belicht een bijzonder 

aspect van de digitale uitdagingen voor de burger. 

 

Maar laten we terugkeren naar de “digitale kloof”. De kloof veronderstelt twee kanten die door een 

breuklijn zijn gescheiden: de kant die over digitale vaardigheden beschikt en de andere die zich digitaal 

niet weet te redden.  

 

Feitelijk is er een groep mensen die zich uit de slag kan trekken en gemakkelijk omgaat met IT; zij doen 

daar ook hun profijt bij. Gelukkig voor hen, maar net zo goed - waarom  – geen opportuniteit voor ons; 

wij praten immers over andere, op dit vlak minder onderlegde personen. Binnen families, tussen 

vrienden en buren bestaan er onzichtbare en informele vormen van solidariteit. Je helpt iemand een 

handje die met zijn administratie in de rats zit. Op formeel vlak kan de hulp van maatschappelijke 

werkers voor hen het verschil maken. 

 

Als actoren van het gemeenschapsleven en als instellingen kunnen we die informele solidariteit 

aanmoedigen door formele omgevingen te creëren die mensen samenbrengen... Door met beperkte 

formele groepen van de bevolking te werken kan er een positieve dynamiek ontstaan als mensen de 

digitale wereld als een probleem ervaren en als de rijkdom van de ene de tekorten van de andere kan 

aanvullen. 

 

Binnen Schaarbeek zou de sociale huisvesting bijvoorbeeld een buitenkans bieden. Laten we uitgaan 

van een locatie met 30 woningen. Als 20 gezinnen op een totaal van 30 problemen ervaren met de 

digitale technologie en de overige 10 over toereikende matige vaardigheden beschikken, hebben we 

al een vertrekbasis. Wat kunnen we dan concreet? 

 

In het Franse Brest wordt in de verschillende woongebieden al vele jaren een geïntegreerd aanbod ter 

stemming aangeboden om stemmen te winnen bij de sociale huurders. Een geïntegreerd aanbod 

bestaat uit het volgende:  

 

- Elke huurder krijgt voor een bedrag van 40 of 80 euro de vereiste computerapparatuur die 
door een partner van de huisvestingsmaatschappij wordt geleverd  

- De openbare huisvestingsmaatschappij onderhandelt om de prijs van een 
internetabonnement voor de bewoners aanzienlijk te drukken 

- Een andere plaatselijke partner biedt dan weer computeronderricht aan en helpt de 
doelgroepen die de grootste moeilijkheden hebben al een eindje op weg  

(enz.); 
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Dit geïntegreerd aanbod is op zich heel boeiend. Ook in Brussel lopen initiatieven waarbij tegen een 

zachte prijs of volstrekt gratis tweedehandsapparatuur ter beschikking wordt gesteld, terwijl achteraf 

blijkt dat men niet weet hoe ermee te werken; dit zorgt ervoor dat de digitale kloof verschuift, maar 

niet wordt opgelost. 

 

In ons voorbeeld van sociale huisvesting legt het geïntegreerde aanbod de digitale kwestie binnen een 

beperkte kring op tafel. Een aanzienlijk deel van de huurders vestigt de aandacht van anderen op deze 

kwestie. Sommige huurders hebben al apparatuur, anderen niet, idem voor de basisvaardigheden; een 

laatste categorie slaagt erin die apparatuur efficiënt te gebruiken. 

 

Binnen sociale huisvesting in het algemeen blijft het garanderen van een efficiënt contact met de 

instelling die eigenaar is een gevoelige zaak. Sommige gebruikers stuiten op onbeantwoorde telefoons, 

opvolging die er nooit komt, een wachttijd die het huidige kader van de digitale exclusie ruimschoots 

overschrijdt. Voor sociale huurders is de afstand tot de verhuurmaatschappij heel groot. Wat zij vooral 

verlangen is fysieke aanwezigheid.    

 

Dat wekt vormen van solidariteit tussen de bewoners onderling op, wat eens te meer bleek bij het 

uitbreken van de coronacrisis. Die rechtstreekse, organische solidariteit wordt geschraagd door 

eventueel bestaande Projecten van Sociale Cohesie (PSC); die projecten organiseren met de hulp van 

de gemeenschapswerkers de dynamiek van de bewoners  en stellen een lokaal ter beschikking. 

Schaarbeek telt in totaal 3 PSC die samen 2500 sociale woningen bestrijken. 

 

Die solidariteit strekte zich voor de PSC ook uit tot de schoolomgeving: hulp bij schoolwerk, het volgen 

van afstandsonderwijs. Tussen de bewoners circuleerden er geleende en gedeelde computers. “Ga 

daar maar eens vragen. “ “Hier, ik heb twee schermen. “ Enz. Die PSC gaven een heus elan aan 

solidariteit. 

Monique Muhimpundu 
Verantwoordelijke collectief maatschappelijk werk 

Sociale huisvestingsmaatschappij  – Schaarbeekse Haard 

 

Een van die 3 PSC, PSC Helmet, wordt geleid door de vzw “Agissons ensemble” en organiseert naast 

andere activiteiten hulp bij het online vervullen van administratieve formaliteiten (vb.: Tax-on-web). 

Het project heeft een computerlokaal waar basiscursussen worden gegeven, momenteel voor 

kinderen van 9 tot 12 jaar. Vanop het terrein komen er signalen dat het digitale probleem wel degelijk 

geen fabel is.    

 

Ten aanzien van al die elementen (wantrouwen t.o.v. de openbare exploitant, informele solidariteit, 

acties door PSC) kan de idee van een geïntegreerd aanbod een gestructureerde keten op gang brengen 

die de nood aan materiaal, de gebruikskosten, de opleidingsmogelijkheden en de reeds bestaande en 

hopelijk verder uit te breiden concrete solidariteit samenbrengt.  

 

De “Schaarbeekse Haard” ging op het vlak van digitale inclusie nog een stap verder en ontwikkelde een 

app voor smartphone (“Appinest”) waarmee de huurder via internet kan communiceren met de 

maatschappij en meer bepaald moeilijkheden melden. Die app werd door de Brusselse Gewestelijke 
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Huisvestingsmaatschappij (BGHM), de overkoepelende instelling voor sociale huisvesting in het 

Brussels Gewest, wat onhandig voorgesteld als een mogelijke ruimte voor uitwisseling en solidariteit 

tussen bewoners, die de plaats kan innemen van de medewerkers van een PSC.  

 

Teruggrijpend naar onze driehoeken zou dat betekenen dat alle aandacht uitgaat naar het technische 

discours van de digitale wereld (de app op zich is gebruiksvriendelijk en efficiënt) en dat voorbij wordt 

gegaan aan de relationele behoefte van de doelgroep die vertrouwen in een levensecht persoon 

vooropstelt. Paradoxaal genoeg wil de Schaarbeekse Haard die werkelijke sociale band in de eerste 

plaats waarborgen (zoals Monique Muhimpundu hoger al stelde) en in dat kader zou de digitale 

technologie ten dienste moeten staan van de bestaande modaliteiten.   

 

Die ondersteuning blijft een uitdaging: er moet een evenwicht worden gevonden tussen een app die 

bij de opvolging van een aanvraagdossier kan helpen (en anders dan een telefoontje of een 

rechtstreeks bezoek aan een loket sporen achterlaat) en de vrijwaring van de rechten en van de 

concrete goede relatie tussen huurders en beheerder.  

 

Een link met meer uitleg: Het experiment van geïntegreerd beleid binnen de sociale huisvesting van 

Brest https://www.a-brest.net/article17191.html  

 

  

https://www.a-brest.net/article17191.html
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Afgezien van onze 10 aanbevelingen bestaan er nog andere ideeën en beschouwingen. In 

het verlengde van het voorgaande…  

 

Over het niet-gebruik van rechten door kwetsbaren in Brussel 

 

Laurence Noël, Niet-gebruik van rechten en bestaansonzekerheid in het Brussels Gewest Brussels 

Studies, Algemene collectie, nr. 157, 30 mei 2021 

http://journals.openedition.org/brussels/5569 

 

Over verschillende uitdagingen in verband met digitale gezondheid  

 

Nathalie Cobbaut, Anoutcha Lualaba Lekede, Bernadette Taeymans, Le numérique en social-santé : 

inclusif ou excluant ?, Bruxelles Santé, 2021 

https://questionsante.org/assets/files/dossier/dossierannuel_2020_2021.pdf  

 

Over uitdagingen binnen de schoolomgeving 

 

De coalitie van ouders uit volksbuurten en de organisaties die ze ondersteunen, L’enjeu du 

confinement : réduire les inégalités scolaires ou les augmenter ?, in Le Soir, 8 april 2020  

https://www.lesoir.be/293270/article/2020-04-08/lenjeu-du-confinement-reduire-de-inegalites-

scolaires-ou-de-augmenter 

    

Over de automatisering van de rechten en de oprichting van een uniek loket 

 

Naar een automatisering van de rechten: de doelgroepen die in aanmerking komen voor een recht in 

ieder geval daarvan schriftelijk verwittigen (vb.: de scholen zouden de aanvraagformulieren voor 

studiebeurzen moeten meegeven aan alle kinderen van het secundair; hun ouders kunnen de brief 

dan lezen of laten voorlezen, en te weten komen of ze recht hebben op die beurs) 

     Verhaal van een terreinmedewerkster van Schaarbeek  

 

Waarom digitalisering niet aanwenden om rechten automatisch toe te wijzen in plaats van om controle 

uit te oefenen? 80 % van de sociale verstrekkingen zou automatisch kunnen worden toegekend: 

werkloosheidsuitkeringen, vergoedingen, arbeidsongeschiktheid, sociale bijstand, ... […] 

 

Het systeem zou toegankelijker worden als er slechts één portaal wordt opgericht in de vorm van een 

agentschap van sociale rechten dat wordt belast met de erkenning en controle van de sociale rechten. 

Zie “11 – Créer une agence des droits sociaux”, PP. 42-43  

In Hors circuit : accessibilité, non recours, innovation. 20 propositions de chantiers,  

Onder leiding van Stéphanie Devlésaver en Alain Willaert, 2017  

https://www.le-forum.org/uploads/Hors%20circuits%20rapport-web.pdf 

 

 

 

http://journals.openedition.org/brussels/5569
https://questionsante.org/assets/files/dossier/dossierannuel_2020_2021.pdf
https://www.lesoir.be/293270/article/2020-04-08/lenjeu-du-confinement-reduire-de-inegalites-scolaires-ou-de-augmenter
https://www.lesoir.be/293270/article/2020-04-08/lenjeu-du-confinement-reduire-de-inegalites-scolaires-ou-de-augmenter
https://www.le-forum.org/uploads/Hors%20circuits%20rapport-web.pdf
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Het Plan voor Digitale Toegankelijkheid van het Brussels Gewest  

 

Dit plan is opgebouwd rond 4 pijlers, 17 projecten en 66 acties en reikt het Brussels Gewest een kader 

aan voor een beleid rond de digitale kloof. Dit plan werd uitgewerkt door het CIBG, het Centrum voor 

Informatica voor het Brusselse Gewest. 

https://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/publications/cahiers/ndeg40-plan-dappropriation-numerique  

 

CABAN 

 

Caban staat voor Collectif des Acteurs Bruxellois de l’Accessibilité au Numérique. Het maakt deel uit 

van onze werkgroep en biedt, naast zijn expertise, een globale kijk op de Brusselse situatie. 

https://www.caban.be  

 

Structurerende studies rond de digitale kloof 

 

Dana Schurmans, Carole Bonnetier, Périne Brotcorne, Patricia Vendramin, De digitale kloof op het 

grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Université Catholique de Louvain, 2017 

https://caban.be/fr/ressources/la-fracture-numerique/article/analyse-de-la-fracture-numerique-sur-

le-territoire-de-la-region-de-bruxelles  

 

Périne Brotcorne, Isle Mariën, Barometer digitale inclusie, rapport in opdracht van de Koning 

Boudewijnstichting, 2020 

https://www.kbs-rb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF 

 

Périne Brotcorne, Laura Faure, Patricia Vendramin, Digitale Inclusie. Essentiële Diensten Online: 

Toegankelijk voor iedereen?, rapport in opdracht van de Koning Boudewijnstichting, 2021 

https://media.kbs-frb.be/fr/media/8708/2021_DigitalInclusionServicesEssentiels  

  

https://cirb.brussels/fr/quoi-de-neuf/publications/cahiers/ndeg40-plan-dappropriation-numerique
https://www.caban.be/
https://caban.be/fr/ressources/la-kloof-numerique/article/analyse-de-la-kloof-numerique-sur-le-territoire-de-la-region-de-bruxelles
https://caban.be/fr/ressources/la-kloof-numerique/article/analyse-de-la-kloof-numerique-sur-le-territoire-de-la-region-de-bruxelles
https://www.kbs-rb.be/fr/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
https://media.kbs-frb.be/fr/media/8708/2021_DigitalInclusionServicesEssentiels
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Enkele initiatieven die we van naderbij willen volgen… 

 

Het Federaal Secretariaat voor Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging dat onder meer het 

project opzette om 1000 publieksschrijvers samen te brengen via de OCMW’s, de jeugdhuizen,...  

 

De Federale Overheidsdienst voor Telecommunicatie die bij het opstellen van het 7de beheerscontract 

van bpost een digitale opdracht omschrijft, met onder meer een proefproject met digitale loketten 

binnen de postkantoren, waar online aanvragen kunnen worden ingediend, documenten gescand en 

afgedrukt en er ondersteuning wordt geboden bij administratieve formaliteiten 

 

Een plan voor digitale toegankelijkheid ontwikkeld door het Brussels Gewest om doelgroepen die ver 

staan van de digitale wereld beter te betrekken, via 66 maatregelen, waaronder het toekennen van 

labels aan Openbare Computerruimtes of de coördinatie van publieke actoren. 

 

De Christelijke Mutualiteit wil digitale helpers opleiden die op hun beurt de leden van het ziekenfonds 

digitaal wijzer maken. 

 

Het Brussels Gewest zamelt via “Circular” 5000 laptops in om die te bezorgen aan behoeftige gezinnen. 

 

Het OCMW van Schaarbeek financiert onder meer de aankoop van een computer of tablet voor 

gezinnen die geen computerapparatuur hebben en een aanvraag indienen. 

 

De Openbare Computerruimten in Brussel worden gefinancierd door een hele rist kleine structuren, 

gaande van de wijkcontracten (Brusselse Gewest) tot Actiris, via de GGC, het beleid voor levenslang 

leren, de Gemeenten, federale subsidies,... 

 

De Federale Overheid gaat samen met Telenet 500.000 euro investeren. De operator biedt bepaalde 

kansarme Brusselse en Vlaamse gezinnen voor 5 of 10 euro per maand toegang tot een 

internetverbinding. Daarnaast is er ook nog het aanbod van een tweedehandslaptop en de 

computerinitiatie via een partnervereniging van digitale inclusie.  

 

 

 
 
 


