
Digitale inclusie, 

wat is het?

De toegang tot en het begrip van 
noodzakelijke onlinediensten verzekeren 
voor de volledige bevolking, rekening 
houdend met haar diversiteit.



Digitale inclusie stelt iedereen in staat om 
alle mogelijkheden van digitale 
technologie volledig te benutten en ze te 
gebruiken als hefboom voor sociale en 
economische inclusie.

“Vandaag gebruiken we meer 
en meer technologie, maar ik 
geef toe dat ik er niet meer 
aan uit kan.”

Vrijwilliger, 64 jaar

41 %
van de online Belgen 
gebruikt geen 
internet om de 
overheidsdiensten 
te contacteren

digital open
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8%
van de Belgen 
heeft nog nooit 
internet 
gebruikt

32%
van de Belgen 
heeft zwakke 
digitale 
vaardigheden 

digitale inclusie

10%
van de Belgen 
had geen 
toegang tot 
internet in 2019

Enquête ICT-gebruik in huishoudens (2019), FOD Economie - Directoraat generaal Statistiek - Statistics Belgium, Eurostat.

Een eerste stap 
richting een meer 
inclusieve overheid 

Sinds 2020 investeert het transformatieteam van 
FOD BOSA om inzicht te krijgen in de behoeften 
van de gebruikers. Zo helpen we de 
overheidsinstanties hun dienstverlening te 
verbeteren, voor en met de burger.


Met een multidisciplinair team voerden we een 
eerste onderzoek om een beter beeld te krijgen 
van de uitdagingen van digitale inclusie en om in 
kaart te brengen waar we actie kunnen 
ondernemen in de federale overheidscontext. 

14
Burgers gesproken 
via telefoon of 
videocall

27
Ideeën en 
verbeterpunten 
geïdentificeerd

7
Experten in de 
risicodoelgroepen 
geïnterviewd



Digitale inclusie, 

het gaan ons allen aan.

Er zijn veel oorzaken van digitale uitsluiting: 
moeilijke toegang, gebrek aan vaardigheden, 
negatieve ervaringen... Een veel 
voorkomende misvatting is dat slechts een 
deel van de bevolking wordt getroffen. 

Afhankelijk van de context kunnen wij ons 
allemaal in situaties van uitsluiting bevinden, 
of die nu permanent, tijdelijk of situationeel 
zijn.

Ik heb een mentale of 
motorische beperking.

Permanente 
uitsluiting 

Ik beheers de woordenschat 
van het formulier niet goed.


Tijdelijke 

uitsluiting 

Ik kan het niet, want...

digital open digitale inclusie

In kaart brengen van uitsluiting met 
risicovariabelen 

Sociale middelen
Wij hebben niet altijd een sociaal netwerk om ons te 
helpen bij procedures of om ons op de hoogte te 
houden van bestaande mogelijkheden.

- +

Ik vraag gemakkelijk om hulp

Ik heb een groot sociaal netwerk

Ik heb de financiële middelen om mijn 
basisnoden te voorzien

Persoonlijke middelen
Sommige mensen hebben niet de middelen om zich 
online te behelpen. Om hulp vragen vereist ook een 
zeker niveau van eigenwaarde en welzijn.

- +

Ik geloof in mijn vaardigheden

Ik ben fysiek en mentaal voorbereid

Ik beheers de taal van de platformen

Relatie met de digitale wereld
We hebben allemaal wel eens angst ervaren over 
bepaalde stappen of online onveiligheid. Niet 
iedereen heeft toegang tot digitale hulpmiddelen.

- +

Ik heb gemakkelijk toegang tot digitale 
technologie 

Ik heb digitale vaardigheden opgebouwd

Ik vertrouw op digitale tools

Relatie met de overheidsdiensten
Op bepaalde momenten in ons leven moeten we de 
overheid vaker contacteren. We hebben niet altijd 
positieve ervaringen.

- +

Ik moet vaak procedures uitvoeren

Ik begrijp de processen die ik moet volgen

Ik geloof in de kwaliteit van de dienstverlening 
van de overheidsinstanties

Ik vraag het 
altijd aan 

mijn broer of 
buurvrouw

Ik begrijp niet 
wat er gevraagd 

wordt

De procedures 
zijn vaak 

ingewikkeld

Ik vrees voor  
cyber- 

aanvallen

De combinatie van verschillende variabelen bemoeilijkt de 
interactie met online overheidsdiensten.

2

Ik heb stress voor deze 
cruciale procedure.

Situationele

uitsluiting



Digitale inclusie,

hoe profielen identificeren? 

digital open digitale inclusie

Indien digitale uitsluiting iedereen kan raken, hoe 
kan de overheid de doelgroep dan bepalen? Hoe 
kunnen we de complexiteit begrijpen en 
stigmatisering vermijden?

De variabelen toegepast in een voorbeeld

De uitdagingen per stap

Sommige profielen lijken niet bezorgd te zijn over digitale uitsluiting. Een combinatie van 
moeilijkheden kan hen echter in een situatie van uitsluiting brengen.

Thierry is een 
40-jarige 
dermatoloog. 
Hij heeft twee 
jonge kinderen 
en is net 
gescheiden van 
zijn partner.

1. WEGWIJS MAKEN

De informatie is versnipperd 

en wordt herhaald

“Er zijn veel pagina's, .be, .gov - ik weet niet 
precies wie wat doet. Voor de informatie is 
dit echt niet gemakkelijk.”

Opvoedster, 33 jaar

2.  TOEGANG KRIJGEN

De gebruiker krijgt technische 
problemen 

“Ik heb problemen met het downloaden en 
starten van applicaties of sites. Het is niet 
goed aangegeven en niet alles is duidelijk.”

Taxi chauffeur, 30 jaar

3 .  ANGST OVERWINNEN

Er zijn veel angsten die de gebruikers 
stress bezorgen

"Dit is de toekomst!? Oei, oei, het gaat zo 
snel, we moeten bijblijven. Voor mijn 
generatie is het niet evident, voor de 
dertigers ziet het er geweldig uit. "

Onderwijzer, 57 jaar

4 .   OVERGAAN TOT ACTIE 

Moeilijk om navigatiepatronen te 
herkennen

“Meestal als we een app downloaden, 
vertellen ze ons helemaal in het begin 'om 
dit te doen en dat...' bij die van de overheid 
is er geen uitleg, we moeten het zelf maar 
uitzoeken.”

Werkzoekende, 40 jaar

5 .  HULP  VINDEN

De hulp maakt het probleem soms 
ingewikkelder en verwart de gebruiker

“Soms heb ik het gevoel dat sites gemaakt 
zijn voor mensen die weten wat ze moeten 
zoeken en waar. Er zijn niet echt 
veelgestelde vragen voor 
overheidsdiensten online.”

Voedingsdeskundige, 52 jaar

6 .  ACTIES VALIDEREN 

Het is niet gemakkelijk om te weten of 
alles in orde en afgerond is

“Ik stuurde een brief naar een agentschap 
met een herinnering... maar geen reactie. 
Toch kreeg ik 'we hebben uw e-mail 
ontvangen en we zullen het zo snel mogelijk 
verwerken’.”

Gepensioneerde, 61 jaar

In verschillende fasen van hun proces stuiten gebruikers op belemmeringen.

Door de dienst in zijn geheel te testen, kun je deze identificeren en hun prioriteit bepalen.
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Relatie tot de digitale wereld Relatie met overheidsdiensten

Sociale middelenPersoonlijke middelen

Ik gebruik geen computer op het werk

Mijn partner verzorgde het papierwerk altijd

Ik stel het uit tot het laatste moment

Ik begrijp wat ze van me vragen



Contact en links

Referenties

digital open digitale inclusie

Wil je meer weten over het 
onderwerp en contact 
opnemen met experten?

Wil je een een project op 
poten zetten? Plan een 
gesprek in!
Contact FOD BOSA, DG DT

Lucie Barthlen

lucie.barthlen@bosa.fgov.be

Hier zijn vier manieren om je projecten en 
diensten digitaal inclusief te maken.

Digitale inclusie,

kom in actie! 

Mobile first

Ontwikkel eerst 
de mobiele 
toepassingen

Start het ontwerp 
vanuit een mobiel 
formaat, minimaliseer 
de inhoud en maak het 
visueel eenvoudiger.

Aanpassen

Vereenvoudig de 
communicatie

Communiceer 
eenvoudig en 
consistent. Pas het 
taalniveau aan, geef 
uitleg en communiceer 
met duidelijke visuals.

Co-creatie

Betrek 
eindgebruikers 
bij het ontwerp

Raadpleeg gebruikers 
als deskundige door 
hun eigen ervaring en 
omring je met 
deskundigen op het 
terrein.

Onderzoek 
& herhaling

Verricht 
regelmatig 
onderzoek en 
rekruteer op 
diverse wijze

Praat met gebruikers op 
verschillende 
momenten in het 
project en hou bij het 
rekruteren rekening 
met de risicovariabelen 
van digitale inclusie.

Andere 
acties

Ga een stap 
verder

Ontdek andere 
actieplannen, tools en 
cases op onze website, 
en doe een beroep op 
onze experts in 
Inclusive Design. Coline François


Projectmanager, FOD Financiën

“Door het onderzoek 
van FOD BOSA naar 
digitale inclusie kon ik 
in de huid van burgers 
kruipen en mijn 
perspectief 
veranderen.”
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De barometer van digitale inclusie

8 Profielen van Digitale 
Ongelijkhedenwww.digitalopen.belgium.be

www.digitalopen.belgium.be

Vele andere actiepunten, tools en cases 
wachten op jou op de site van de Digital Open!

https://digitalopen.belgium.be/nl
https://digitalopen.belgium.be/nl
https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
https://dac086a8-54e9-45f5-a551-f9346078c3f8.filesusr.com/ugd/5ffc7d_0bf693da87744d99bfa75cafba976a0f.pdf
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