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1. Situering van het onderzoek
1.1.

Het project ‘de wwwereld is van iedereen’

Vanuit een Europees partnerschap tussen Mid-West Regional Authority
(Ierland), Cambridgeshire County Council (UK), Stad Ieper (België),
Eindhoven Regional Government (Nederland) en de Stad Kortrijk (België)
werd in 2004 het project ‘Citizen First’ geboren. Het project had als doelstelling
om zoveel mogelijk mensen in een bepaalde regio te betrekken in de
informatiemaatschappij en de digitale wereld. Het lokale project in Kortrijk, ‘de
wwwereld is van iedereen’ was een samenwerkingsverband tussen
verschillende partners ; Stad Kortrijk, Mentor vzw en Katho-Ipsoc. Het project
in Kortrijk bestond uit 2 luiken ; enerzijds het plaatsen van 8 internetkiosken op
publieke plaatsen in de deelgemeenten en het centrum en anderzijds de gratis
computeropleidingen voor alle inwoners van groot Kortrijk. Deze laatste
werden georganiseerd in samenwerking met verschillende lokale partners:
Mentor vzw, VDAB, CVO en Bus 2 Business. In september 2004 startten de
computeropleidingen in Heule en vervolgens in alle andere Kortrijkse
deelgemeenten. Tenslotte bediende het project vanaf september 2005 de
inwoners in Kortrijk centrum op verschillende locaties.

In twee jaar tijd heeft de stad, samen met de ervaren leerkrachten van Mentor
vzw, Bus2business, de VDAB en CVO ongeveer 3700 deelnemers opgeleid.

Het project “de wwwereld is van iedereen” kende een groot succes. De
internetkiosken werden dagelijks bezocht (gemiddeld 30 bezoeken per dag)
en niet minder dan 3700 burgers van verschillende leeftijd en afkomst
schreven zich in voor de gratis computerlessen. Ondanks dit succes bleven de
initiatiefnemers kritisch. Na afloop van het project werd in 2006 een bevraging
georganiseerd bij alle deelnemers. Enerzijds werd gepeild naar de
tevredenheid en bovendien wilden de initiatiefnemers weten welke noden en
behoeften er nog leefden bij de deelnemers. Tegelijk werd een profiel gemaakt
van de bereikte deelnemers. Vanuit de reeds opgedane praktijkervaring
leerden we dat nog niet iedereen mee was en is op de trein van de
digitalisering en stelden we vast dat nog heel wat mensen niet bereikt worden.
Belangrijkste conclusies uit het onderzoek van 2006:
Zeer groot bereik op korte termijn: 3700 deelnemers over 2 jaar
•

Succesfactoren:
▫

Kleine groepen en persoonlijke aanpak

▫

Sociaal contact
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•

▫

Dichtbij

▫

Flexibele uren (voormiddag-, namiddag-, avondgroepen)

▫

Profiel lesgevers

▫

Laagdrempelige instap (gratis + geen voorkennis vereist)



quasi geen uitval of afhakers



grote vraag naar vervolg

Aandachtsfactoren
▫

Rekrutering: hoofdzakelijk via stadskrant (80 %)


▫

Profiel van de bereikte deelnemers
- hoofdzakelijk senioren
- kleine minderheid hoger opgeleiden
- middenklasse

▫

Minder bereik kwetsbare groepen
-

Mensen in armoede
Nieuwe Belgen
(jonge, laaggeschoolde) werkzoekenden
Kwetsbare senioren
Personen met een beperking

 Gratis alleen motiveert onvoldoende

Om digitale inclusie te bewerkstelligen is het belangrijk om iedereen de kans
te geven om deel te nemen aan dergelijke initiatieven. Vanuit dit perspectief
werd een onderzoek gevoerd naar de drempels die bepaalde groepen ervaren
om op dergelijke initiatieven in te stappen. Voor het onderzoek plaatsvond,
bestonden nog maar weinig objectieve gegevens over bereikte of niet bereikte
doelgroepen. In het onderzoek werd nagegaan waarom bepaalde personen
niet kunnen/willen deelnemen aan dit project. Is er geen behoefte, is de
drempel omwille van een aantal factoren te hoog (taal, leeftijd, mobiliteit,…) of
zijn er andere redenen? Daarvoor werd beroep gedaan op de medewerking
van de Hogeschool West-Vlaanderen.

Het doel van het onderzoek was nagaan waarom een aantal kansengroepen
niet deelnemen, wat de eventuele oorzaken hiervan zijn en welke strategieën
er zijn om deze kansengroepen te bereiken. Katho-Ipsoc vzw deed een
onderzoek naar personen met een handicap. Mentor vzw en de Hogeschool
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West Vlaanderen richtten het onderzoek op andere kwetsbare groepen. De
stad Kortrijk hoopte met de eerste gekende resultaten al wat te kunnen
corrigeren op het bestaande aanbod. Er werden ondertussen ongeveer 140
plaatsen gereserveerd in de lessen voor mensen uit kansengroepen. Hiermee
wilde de stad Kortrijk een toonaangevend voorbeeld betekenen voor de
andere internationale partners. Werken aan digitale dienstverlening betekent
alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

1.2

Opzet van het huidig onderzoek

Het nieuwe onderzoek, najaar 2013 – voorjaar 2014 is een voortzetting van de
initiatieven van het vorig project binnen Citizen First en kadert binnen het
Europees project iAge. We beschikken over zeer waardevolle informatie als
we bij de deelnemers van toen – ondertussen minstens 7 jaar geleden –
kunnen nagaan wat ze met opgedane kennis en informatie gedaan hebben.
Zijn ze nog steeds user, ondertussen misschien heavy-user of hebben ze
afgehaakt? Welke zijn hun noden en behoeften vandaag of welke zijn de
redenen waarom ze de computer niet meer gebruiken?
Daarnaast willen we in deze studie – in navolging op het onderzoek van 2006
– verder onderzoeken hoe het computer- en internetgebruik er uitziet bij
kwetsbare groepen. Bovendien willen we bevragen welke mogelijke drempels
deze mensen ervaren om met een computer te (leren) werken en/of om
opleiding te volgen. De resultaten moeten beleidsmakers richting kunnen
geven bij het organiseren van initiatieven om digitale inclusie te bevorderen.
HOWEST zal in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst volgende
diensten leveren (waaronder een leer- en onderzoeksopdracht):
Onderzoek naar vorming- en opleidingsbehoeften digitale vaardigheden en
mediawijsheid bij voormalige cursisten van Europees project Citizen First
(dichten van de digitale kloof) met bijzondere aandacht voor kwetsbare
groepen.
Mogelijke onderzoeksvragen:
-

Gebruiken de deelnemers de computer vandaag nog steeds? Waarvoor?
Waarom niet?
Behoeften, noden, wensen naar extra ondersteuning en vorming?
Is er kennis van huidig aanbod aan bijscholing, vorming?
Hebben de deelnemers al andere vorming en bijscholing gevolgd? Welke of
waarom niet?
Waaraan moet een goede vorming voldoen?
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Planning en fasering van de activiteiten:
Fase 1:
-

-

updaten van gegevens uit vorig onderzoek (uitgevoerd door Howest bij 3700
deelnemers project CitizenFirst)+ digitale bevraging deelnemers adhv
vragenlijst (computergebruik + noden en behoeften navorming) met bijzondere
aandacht voor afhakers.
in kaart brengen van huidig aanbod digitale opleidingen en vormingen in
Kortrijk (formeel en niet-formeel aanbod: onderwijs, opleiding en tewerkstelling
(VDAB), beweging- en verenigingsleven, dienstencentra, …).

Fase 2:
Kwalitatieve bevraging via focusgroepen (deelnemers die niet deelnamen aan de
digitale bevraging)
Inhoud van de focusgesprekken:
- gebruikt men de computer vandaag nog? Waarom heeft men eventueel
afgehaakt?
- welke drempels, knelpunten zijn er om computer te gebruiken?
- is men op de hoogte van de recente mogelijkheden van computergebruik?
- denkt men dat de computer op één of andere manier een positief effect op
de kwaliteit van het leven kan hebben?
- wat zou men nog willen leren op vlak van computergebruik?
- heeft men kennis van het aanbod aan cursussen, vorming en opleiding?
- heeft men nog overwogen om een cursus te volgen? Waarom wel of
waarom niet?
- welke randvoorwaarden zijn belangrijk om een cursus te volgen (prijs,
grootte van de groep, lesgever, mobiliteit, …).
Fase 3:
-

Analyseren en verwerken van de gegevens (digitale bevraging + resultaten
focusgroepen);
In kaart brengen drempels en knelpunten;
Formuleren van kritische succesfactoren bij uitwerken nieuw aanbod opleidingen;
Voorstel tot aanpak allemaal digitaal met bijzondere aandacht voor moeilijk te
bereiken doelgroepen (kwetsbare ouderen, laaggeschoolde jongeren, mensen in
armoede cfr vorig onderzoek Howest);
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1.3

Methodologische aanpak

Zoals hierboven reeds aangegeven bestaat het onderzoek uit twee luiken:
1. Het longitudinaal onderzoek
- Bevraging van de deelnemers van 2006 aan de wwwereld naar hun
computer- en internetgebruik vandaag
- Peiling naar de nieuwe noden en behoeften inzake digitale
opleiding/vorming bij de deelnemers van toen
Hiervoor werd een online vragenlijst opgesteld. De lijst van deelnemers van
het project van 2006 werd uitgezuiverd en geüpdate aan de hand van lijsten
van de burgerlijke stand. Overleden personen, verhuisde personen, … werden
geschrapt. Uiteindelijk bleven van de 3700 deelnemers nog ongeveer 2300
personen over. Deze werden allemaal persoonlijk per brief aangeschreven
met de vraag of men aan het onderzoek wou deelnemen. In de brief stond de
link waarmee men de vragenlijst digitaal kon invullen. Personen die om één of
andere reden niet digitaal, maar liever schriftelijk de vragenlijst wilden invullen,
konden deze aanvragen via het meldpunt van de stad (gratis
telefoonnummer). Er verscheen eveneens een oproep in de Stadskrant om
aan het onderzoek deel te nemen. Dat verklaart waarom een aantal
respondenten geen deelnemers van het project ‘de wwwereld’ zijn (18,30 %).
-

2300 brieven naar deelnemers van het project in 2006 (± 1/3 uitval
wegens overlijden, verhuis, …)
508 respondenten (± 22 %)
o 419 digitaal ingevulde vragenlijsten (via Socratos)
o 89 schriftelijk ingevulde vragenlijsten

Omdat er geen e-mailgegevens van de deelnemers beschikbaar waren, moest
iedereen per brief aangeschreven worden.
Dit had een dubbel nadeel:



erg arbeidsintensief
deelnemers moesten zelf de link overtypen om de vragenlijst
digitaal in te vullen. Dat zorgde vaak voor problemen waardoor
deelnemers wellicht soms afhaakten of alsnog een schriftelijke
vragenlijst opvraagden.

Tip voor organisatoren van opleiding: houd een zo goed en volledig
mogelijk bestand bij van je deelnemers, zodat je ze achteraf ook digitaal
kan contacteren indien nodig.
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2. De focusgroepen
Om het computer- en internetgebruik, drempels voor gebruik of opleiding
bij kwetsbare groepen na te gaan, werd geopteerd om te werken met
focusgroepen. Op basis van vorig onderzoek en praktijkervaring uit het
vorig project, werd beslist om volgende groepen te selecteren voor een
focusgroep:






Mensen in armoede
Mensen met een (mentale of fysieke) beperking
Nieuwe Belgen
Jonge, laaggeschoolde werkzoekenden
Kwetsbare senioren.

Hierbij is het nodig op te merken dat het uiteraard de bedoeling niet is om
mensen in ‘hokjes’ in te delen of ze krampachtig in één of andere categorie te
willen plaatsen. Bovendien is het zo dat niemand uitsluitend te herleiden is tot
één of andere ‘doelgroep’ of ‘categorie’. Maatschappelijke kwetsbaarheid uit
zich op vele manieren en armoede is altijd multi-aspectueel. Wie
laaggeschoold is of de Nederlandse taal niet spreekt, heeft meer risico om in
armoede te verzeilen dan wie hier geboren en hoogopgeleid is. Er bestaat ook
geen duidelijke afscheiding tussen de verschillende groepen. Bij de jonge
laaggeschoolde werkzoekenden treffen we uiteraard ook nieuwe Belgen of
mensen in armoede en vice versa. Deze indeling heeft dus niet de bedoeling
om te stigmatiseren of te categoriseren. Het was de keuze voor een manier
van werken om een zo breed en volledig mogelijk beeld te krijgen op de
drempels, knelpunten en noden die mensen in kwetsbare posities ervaren.
Bovendien stellen we vast dat een aantal van deze groepen vertegenwoordigd
worden in belangenverenigingen (verenigingen waar armen het woord nemen)
of adviesraden (Adviesraad voor Personen met een Handicap, Raad
Intercultureel Samenleven, Seniorenraad), wat toch aantoont dat er specifieke
noden en behoeftes zijn bij deze groepen en die om aangepaste maatregelen
of acties vragen.
Voor de samenstelling van de focusgroepen werd beroep gedaan op
sleutelfiguren en het middenveld.
In totaal vonden 7 focusgesprekken plaats en 4 interviews met sleutelfiguren.
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2 Deel 1 – Het longitudinaal onderzoek

Bevraging van de deelnemers van het project ‘de wwwereld isvan iedereen’

Totaal respondenten: 508
419 deelnemers vulden vragenlijst digitaal in (Socratos)
89 deelnemers vulden schriftelijke vragenlijst in

Resultaten van de bevraging
Nationaliteit

Nationaliteit ?

Belg door geboorte

Belg door naturalisatie

98,40%

0,60%

Figuur 1

Zowel in het eerste project van de wwwereld als bij deze bevraging is quasi
elke deelnemer Belg door geboorte. Dit geeft al een eerste beeld over het
profiel van de bereikte deelnemers van het project.

10

Man – vrouw verhouding

2006

2013

Figuur 2

Figuur 2 toont aan dat in 2006 een lichte meerderheid vrouwen aan het project
van de wwwereld deelnamen. Ook bij de bevraging in 2013 merken we dat de
meerderheid van de respondenten vrouwelijk is. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat vrouwen zich gemakkelijker open stellen om nieuwe zaken te leren en
bereid zijn daarbij van nul te beginnen. Het project de wwwereld voorzag in
een basisopleiding voor non-users. Mannen gaven sneller aan toch al enige
voorsprong te hebben op vlak van digitale vaardigheden en vonden de
opleiding al snel te gemakkelijk.
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Leeftijd van de deelnemers

Proportionele verdeling naar leeftijd 2006

Figuur 3

Figuur 4

Uit figuur 3 en 4 kunnen we afleiden dat in 2006 met het project ‘de wwwereld
is van iedereen’ de overgrote meerderheid van de deelnemers (> 70 %)
tussen 50 en 70 jaar was op het ogenblik van de lessen. Meer dan 75 % van
de deelnemers was ouder dan 50 jaar. Dit weerspiegelt zich uiteraard ook in
resultaten van de deelnemers aan het onderzoek in 2013. 90,8 % van de
deelnemers aan het onderzoek is ouder dan 60 jaar. 71,8 % van de
deelnemers is tussen 70 en 90 jaar oud.
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Beroepscategorie en inkomen

Beroepscategorie
Gepensioneerd;
70,70%

Zelfstandig;
2,00%

Werkzoekend;
1,80%
Bediende; 6,50%

Arbeider; 5,70%

Ziek/invalide;
5,70%
Leefloontrekkende
(OCMW); 0,00%
Huisman/huisvrouw
; 11,60%
Student; 0,40%

Figuur 5

Gezien de leeftijd van deelnemers, is het logisch dat de overgrote
meerderheid gepensioneerd is. Opvallend tweede is de categorie
‘huisman/huisvrouw’. Dat kan ook verklaren waarom de vrouwen lichtjes in de
meerderheid zijn (cfr figuur 2). Een minderheid van de niet-actieve deelnemers
is ziek of invalide. Opvallend is toch wel dat geen enkele deelnemer een
leefloon heeft.
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Netto maandelijks gezinsinkomen
Ik wens hier liever niet op te antwoorden
Meer dan 3.000 €

Van 2.500 tot 3.000 €

26,80%

1,80%
4,10%

Van 2.000 € tot 2.500 €

9,10%

Van 1.500 € tot 2.000 €

22,60%

Van 1.000 € tot 1.500 €

28,70%

Van 500 € tot 1.000 €
Minder dan 500 €

6,30%
0,60%

Figuur 6

Van de deelnemers die op deze vraag geantwoord heeft ( 73,2 %), heeft de
grootste groep (51,3 %) een inkomen tussen de 1000 en de 2000 € per
maand. 15 % heeft een inkomen boven de 2000 € en ongeveer 9 % van de
deelnemers aan het onderzoek moet het stellen met minder dan 1000 % euro
per maand.
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Woonplaats van de deelnemers

Regionale spreiding
Kortrijk centrum

Groot-Kortrijk

Heule
Marke
Bissegem

Deelnemers

Bellegem

Bevolking

Aalbeke
Rollegem
Kooigem
0

10

20

30

40

50

60

Figuur 7

Woonplaats
Kortrijk centrum
Heule
Marke
Bissegem
Bellegem

Bevolking

Aalbeke
Rollegem
Kooigem
Woon niet (meer) in Kortrijk
0

10

20

30

40

50

Figuur 8

Figuur 7 en 8 tonen aan dat zowel voor de opleiding als voor het onderzoek
de grootste groep deelnemers uit Kortrijk centrum afkomstig is. De
deelnemers zijn in verhouding tot de bevolkingsaantallen per deelgemeente.
Deze gegevens kunnen van belang zijn voor de interpretatie van een aantal
verdere resultaten uit het onderzoek (o.a. locatie van de opleiding).
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Opleidingsniveau van de deelnemers

Opleidingsniveau deelnemers 2006
lager onderwijs; 11

2de middelbaar; 14

geen; 6

(post-)
universitair; 5

HOBU; 23

6de middelbaar; 24

7de specialisatiejaar;
5

4de middelbaar; 12

Figuur 9

Figuur 10

Uit figuur 9 en 10 kunnen we afleiden dat slechts 27,2 % van de deelnemers
het secundair onderwijs niet heeft afgewerkt. De grootse groep van de
deelnemers heeft minstens een diploma secundair onderwijs en 24,5 % heeft
zelfs een hoger diploma. Als we dit naast de gemiddelde leeftijd van de
deelnemers plaatsen, kunnen we afleiden dat het opleidingsniveau eerder aan
de hoge kant is.
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Deelname aan het project ‘de wwwereld is van iedereen’

Volgde je de lessen van de wwwereld van de
stad Kortrijk ?
ja

81,70%

neen

18,30%

Figuur 11

Wat was je motivatie om de lessen te volgen?
Omdat de voorwaarden interessant waren (prijs)

46,30%

Om sociale contacten te leggen via de lessen

12,00%

Om mijn angst voor de computer te overwinnen

26,00%

Uit nieuwsgierigheid

35,40%

Om contacten met familie en vrienden te hebben
via e-mail

40,20%

Om informatie te leren zoeken op internet

70,80%

Om mijn kansen op (nieuw) werk te vergroten

3,90%

Figuur 12

Op deze vraag konden de deelnemers meerdere antwoorden geven.
Informatie leren zoeken op internet, de interessante prijsvoorwaarden en leren
e-mailen zijn de voornaamste motivaties waarom mensen hebben
deelgenomen.
Bijkomende opmerking
Hoewel (slechts) 12 % van de deelnemers het leggen van sociale contacten
aangeeft als motivatie om de lessen de starten, merken we dat na afloop van
de lessen deze factor aan belang gewonnen heeft. Bij de bevraging na het
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beëindigen van de opleiding, geeft een groot deel van de deelnemers aan dat
het sociaal contact en het leren kennen van nieuwe mensen één van de
meest positieve effecten van het project was.

Waarvoor heb je de opgedane kennis
vooral gebruikt?
Privé-doeleinden;
84,60%

Beide; 14,50%

Beroepsdoeleind
en; 1,00%

Figuur 13

De grootste groep gebruikt de computer voor privégebruik en vrije tijd. Dat is
uiteraard te verklaren door het profiel van de deelnemers (senioren,
middenklasse).
Computergebruik voor en na

Gebruik je de computer nog steeds ?

ja

neen

94,00%

6,00%

Figuur 14

De grootste groep van de deelnemers aan het project is de computer blijven
gebruiken na de lessen. Belangrijk echter is om stil te staan bij die minderheid
die toch om één of andere reden afgehaakt is, de zogenaamde drop-outs.
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Je gebruikt de computer niet meer, wat is
hiervoor de reden?
Te duur

16,00%

Anderen doen het voor mij

40,00%

Ik heb onvoldoende opleiding gehad

40,00%

Ik vind het te moeilijk

24,00%

Geen interesse

28,00%

Geen tijd

12,00%

4
10
10
6
7
3

Figuur 15

Bij de drop-outs merken we dat bij deze groep vooral het gebrek aan
vaardigheden doorslaggevend is om de computer aan de kant te schuiven. In
de extra antwoorden wordt vaak vermeld dat mensen er tegen op zien om
voor elk probleem iemand te moeten aanspreken en dat ze niet weten hoe ze
er praktisch moeten aan beginnen om een computer te installeren. Bij deze
groep (middenklasse, senioren) speelt de financiële factor minder een rol.

Had je thuis een computer voor je de lessen
volgde?
Ja; 70,60%

Neen, maar ik heb
er ondertussen
wel één; 25,50%

Neen en ik heb er
nog steeds geen;
3,90%

Figuur 16

De grootste groep van de deelnemers (70,60%) had al een computer voor de
lessen starten, ondertussen heeft 96,1 % een computer.
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Je hebt geen computer, wat is hiervoor de
reden?
Ik voel me te oud om ermee te leren werken

3

Ik kan perfect zonder
Ik heb problemen met mijn gezondheid, zicht

5
1

Ik weet niet hoe ik het moet installeren

5

Te duur

6

Geen tijd

2

Geen interesse

2

Figuur 17

Van de hele kleine minderheid, namelijk 3,90 % die geen computer heeft, zien
we dat toch een aantal personen het financiële aspect als voornaamste reden
opgeeft, samen met het niet weten hoe het moet geïnstalleerd worden. In de
extra antwoorden bij deze vraag merken we dat een aantal mensen ook de
maandelijkse kosten als extra reden vermeldt.

Gebruik je de computer soms op
andere plaatsen dan thuis ?
ja

36,10%

neen

63,90%

Figuur 18
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Waar maak je nog gebruik van een
computer behalve thuis?
Vrienden, familie,
kennissen, …; 81

De bibliotheek; 24

Het
ontmoetingscentr
um; 26

Het buurthuis; 8

Figuur 19

Neen, want ...

Ik heb er geen behoefte aan

75,80%

Ik weet niet waar ik een computer kan
gebruiken

15,10%

Figuur 20

Figuur 18, 19 en 20 tonen dat de grootste groep van de deelnemers de
computer enkel thuis gebruikt. Toch maakt een aanzienlijke groep ( 36,10 %)
ook vaak gebruik van de computer op andere plaatsen en dan meest bij
familie, vrienden, kennissen. Bij de extra antwoorden lezen we opvallend veel
dat de computer gebruikt wordt op vakantie, tweede verblijf, … Dit past
helemaal binnen het profiel van de bereikte deelnemers (senioren,
middenklasse). Op de openbare plaatsen zien we dat de ontmoetingscentra
meest bezocht worden, wat gezien de leeftijd van de deelnemers logisch is.
Belangrijk hier is toch ook wel dat 15,10 % van de mensen aangeeft geen
weet te hebben van de openbare plaatsen waar een computer kan gebruikt
worden.

21

Internetgebruik voor en na de opleiding

Had je thuis een internetaansluiting voor je de
lessen volgde?
Ja; 63,90%

Neen, maar ik heb er
ondertussen één
aangeschaft; 31,10%

Neen en ik heb er nog
steeds geen; 5,10%

Figuur 21

De grootste groep van de deelnemers had al een internetaansluiting voor de
lessen. Zij die er nog geen hadden, hebben bijna allemaal één aangeschaft
daarna.

Je hebt geen internet, wat is de reden?
Te duur

9

Anderen doen het voor mij

3

Ik heb onvoldoende opleiding gehad

9

Ik vind het te moeilijk

1

Geen interesse

1

Geen tijd

2

Figuur 22

Van de kleine groep (slechts 5 %) die nog steeds geen internetverbinding
heeft, is het toch belangrijk om op te merken dat de kostprijs een belangrijke
factor is. Ook het gebrek aan vaardigheden speelt mee. In de extra
antwoorden die deelnemers geven, lezen we dat de angst voor de financiële
gevolgen zeker een rol speelt. Tegelijkertijd geven mensen aan hoe spijtig ze
het vinden geen internet te hebben en hoe erg ze het missen.
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Hoe vaak gebruik je internet?
Dagelijks

67,20%

Wekelijks

20,20%

2-wekelijks
Maandelijks

4,10%
1,20%

Nooit

7,20%

Figuur 23

Waarvoor gebruik je internet?
Om de actualiteit te
volgen; 214
Om een email te
versturen; 344

Om nieuwe
mensen te
Om sociale
leren
contacten
te
kennen; 28
onderhouden;
197

Als ontspanning
(spelletjes, films,
Voor mijn beroep; 19 muziek, …); 136

Om
informatie
op te
zoeken; 356

Om taken van
het dagelijks
leven uit te
voeren...; 224

Figuur 24

Figuur 23 en 24 tonen aan dat de grootste groep van de deelnemers ‘heavyusers’ zijn en het internet dagelijks gebruiken. Informatie zoeken en het
vesturen van e-mails zijn het meest populair. Ook om de actualiteit te volgen
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en taken van het dagelijks leven uit te voeren (o.a. bankieren) wordt het
internet veel geconsulteerd.
Een minderheid van deze groep gebruikt het internet om nieuwe sociale
contacten te leggen. Het onderhouden van sociale contacten op deze manier
is echter wel belangrijk. Hierbij gaat het vaak ook over contact met de
kleinkinderen, die al dan niet in het buitenland verblijven.

Vervolgopleidingen

Heb je nog andere opleidingen gevolgd
na de wwwereld ?
ja

38,10%

neen

61,90%

Figuur 25

De grootste groep heeft geen andere opleidingen meer gevolgd na de
wwwereld. Toch heeft bijna 40 % dat wel gedaan.
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Waar heb je nog andere opleidingen gevolgd?
Vereniging (Okra,
Viva SVV, …); 7
Vormingplus; 9

Open school voor
volwassenen; 13

Syntra West; 8

Dienstencentrum;
36

Buurtcentrum; 4
VDAB; 4

Klik; 41

Centrum voor
Volwassenenonder
wijs (CVO Hitek,
Drie...; 91

Figuur 26

Geen opleiding meer gevolgd, want ...
Het interesseert me niet

8,20%

Ik denk dat ik het niet zal kunnen

20,20%

Gezondheidsproblemen

7,00%

Te ver

6,60%

Ken het aanbod niet

36,20%

Te duur
Geen tijd

24,10%
14,40%

Figuur 27

We zien dat de grootste groep (61,90 %) geen andere opleiding meer gevolgd
heeft na de wwwereld. Als voornaamste reden geeft men aan dat met het
aanbod niet kent. Dat is toch wel opmerkelijk, aangezien op het einde van de
opleiding, bij de diploma-uitreiking, alle opleidingsverstrekkers aanwezig
waren en de deelnemers folders kregen van mogelijke vervolgopleidingen.
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Daarnaast zijn de kostprijs en de angst om het niet te kunnen belangrijke
redenen waarom mensen zich niet inschrijven voor vervolgopleidingen.
Bij de extra antwoorden lezen we dat de basislessen al zeer goed waren en
dat men het soms de moeite niet vindt om extra lessen te volgen. Bij concrete
problemen of als men vragen heeft, gaat men vaak te rade bij familie
(kleinkinderen), echtgeno(o)t(e) of vrienden.
Een aantal mensen geeft aan in ploeg te werken of wisselende werkuren te
hebben en het volgen van een opleiding niet te kunnen combineren met werk.
Bij een aantal antwoorden lezen we dat de lessenreeksen te lang duren.
Van de bijna 38 % die wel nog vervolgopleiding volgde – wat toch ook wel een
aanzienlijke groep is – zien we dat de Centra voor Volwassenenonderwijs het
populairst zijn, gevolgd door de Klik-lessen van Curieus en de opleiding in de
dienstencentra (wat te verklaren is gezien de leeftijd van de deelnemers aan
deze bevraging).

Zou je opnieuw lessen volgen van de
'wwwereld' van de stad Kortrijk?
ja

neen

94,70%

5,30%

Figuur 28
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Ben je op de hoogte van het feit dat de
de stad Kortrijk de digitale
dienstverlening fors wil uitbreiden?
ja

60,00%

neen

40,00%

Figuur 29

Zou je deelnemen aan een opleiding
om van deze dienstverlening gebruik te
kunnen maken?
ja

83,10%

neen

16,90%

Figuur 30
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Waarover zou je nog opleiding willen volgen?
Geen opleiding meer nodig

2,40%
28,50%

Sociale media (vb. facebook, twitter, …)

35,20%

Werken met een smartphone (vb. Iphone, ...)

50,40%

Werken met een tablet (vb. Ipad, ...)
27,40%

Aanvragen formulieren (vb. van de stad)
Online lezen krant/weekbladen
Email
Starten met Excel
Starten met Word
Luisteren naar muziek, bekijken van films

15,00%
23,20%
24,40%
22,60%
18,90%
40,90%

Skype (gratis videotelefoon via internet)

38,80%

Anti-virusprogramma’s
Reserveren, bestellen, aankopen via internet

28,00%

Bankieren via internet

28,70%

Privacy op het internet

29,90%
57,30%

Veilig werken met internet
Waarop letten bij aankoop van een computer?
Informatie zoeken op het internet

23,20%
38,80%

Figuur 31

Dit is een vraag waarop meerder antwoorden mogelijk waren. We zien
duidelijk dat veiligheid op het internet en het leren werken met tablet hoog op
het verlanglijstje staan, op de voet gevolgd door Skype en antivirusprogramma’s.
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Wat vind je belangrijk als je een opleiding volgt?
Aangename, ongedwongen sfeer

Kortlopende opleiding

57,50%

50,80%

Kleine groep

Verstaanbare taal

68,90%

65,60%

Geduldige, toegankelijke en aanspreekbare lesgever

73,80%

Dicht in de buurt

Kostprijs

79,30%

64,20%

Figuur 32

Ook op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk. Toch zien we
duidelijk dat de bereikbaarheid (79,30 %) en het profiel van de lesgever
(73,80 %) met stip de belangrijkste factoren zijn voor de deelnemers. Dat blijkt
ook uit de talrijke extra antwoorden die op deze vraag gegeven werden. Het
belang van gelijk niveau van de cursisten in een groep, het tempo, het
taalgebruik van de lesgever worden vaak extra vermeld.
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Ben je bereid om te betalen voor de
lessen?
ja

77,40%

neen

22,60%

Figuur 33

Hoeveel zou je maximum per les
willen betalen?
1 euro

28,40%

5 euro

59,40%

10 euro

Meer

10,20%

2,00%

Figuur 34
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Figuur 35

Figuur 36
31

Als we bij de deelnemers peilen naar de bereidheid om voor de lessen te
betalen, dan zien we dat de overgrote meerderheid (77,40 %) daartoe bereid
is. Het psychologische maximumbedrag lijkt op 5 € per les te liggen.
Op figuur 35 wordt de kruising gemaakt tussen inkomenscategorie en
bereidheid tot betalen. Opmerkelijk hier is dat de personen met gemiddelde
inkomens eerder bereid zijn tot betalen dan het – weliswaar beperkt
vertegenwoordigde – aandeel personen met een inkomen boven de 3000
euro.
In figuur 35 wordt het inkomen gerelateerd aan het maximum bedrag bereid
om te betalen.
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Conclusies bevraging deelnemers ‘de wwwereld is van iedereen’
Profiel van de deelnemers:
Uit beide bevragingen blijkt dat de deelnemers van het project (hoewel dit
geen vooropgestelde doelstelling was) een duidelijk profiel hebben:
o Voornamelijk senioren (gemiddelde leeftijd van de bevraagden in
deze studie is 76 jaar, 8 jaar na beëindigen vorig project)
o Voornamelijk gemiddeld tot hoger opgeleid (minstens diploma
secundair onderwijs, 24,5 % diploma hoger onderwijs, wat
opvallend is gezien de gemiddelde leeftijd van de deelnemers)
o Middenklasse inkomen
Dit geeft ons een goed zicht op de bereikte doelgroep en tegelijkertijd stemt
het tot nadenken, gezien dit meteen aangeeft dat ook een aantal groepen
weinig of helemaal niet bereikt werden (zie verder in dit rapport).

Concept vorig project wwwereld erg positief bevonden
Er is een zeer grote tevredenheid vast te stellen over het project van de
wwwereld (97 % uit vorige bevraging). Meer dan 94 % zou de opleiding
opnieuw volgen. Uit de vorige en de recente bevraging kunnen we volgende
voornaamste succesfactoren afleiden.
Belangrijke factoren bij het volgen van een opleiding
o Dicht in de buurt
Nabijheid en toegankelijkheid spelen – zeker bij dit profiel van
deelnemers - een grote rol. De locatie moet ofwel goed bereikbaar zijn
met het openbaar vervoer of te voet, ofwel voldoende
parkeergelegenheid bieden. Voor de deelnemers uit de deelgemeentes
is het belangrijk dat ze de mogelijkheid krijgen om opleiding te volgen in
hun eigen buurt. Het concept van Bus2Business, waarbij een tot
leslokaal omgevormde bus de meest landelijke gebieden van opleiding
voorzag, werd zeer positief geëvalueerd door de deelnemers.
o Geduldige, toegankelijke en aanspreekbare lesgever
Uit de verschillende bevragingen blijkt dat de lesgever een cruciale rol
heeft in het al dan niet succesvolle verloop van een opleiding. Hij of zij
is van doorslaggevend belang om deelnemers te stimuleren en te
vermijden dat zij afhaken. Geduld, goede communicatieve
vaardigheden en het kunnen inschatten van en zich kunnen afstemmen
op het niveau van de deelnemers (ook wat taal en terminologie betreft)
zijn essentiële competenties waarover de lesgever moet beschikken.
Het is bovendien belangrijk dat de lesgever zich houdt aan de vooraf
gemaakte afspraken wat lesinhoud betreft. Sommige deelnemers
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geven aan dat ze het als zeer storend ervaren als de lesgever ingaat op
individuele vragen van cursisten over onderwerpen waar de rest van de
groep geen boodschap aan heeft (bijvoorbeeld fotoshop in een
basiscursus beginners). Train the trainer voorzien, waarbij de lesgevers
een korte vorming krijgen over de doelstellingen en de aanpak van de
opleidingen is hierbij geen overbodige luxe.
o Kleine groepen
Meer dan 60 % van de deelnemers geeft aan dat ze de grootte van de
groep belangrijk vindt. Daarbij aansluitend wordt ook het min of meer
gelijke niveau van de deelnemers als pluspunt aangegeven. Kleine
groepen (10-12 deelnemers) met een min of meer gelijk startniveau
zorgen voor een gevoel van veiligheid en voorkomt drop-out (afhakers).
Als opdrachtgever is het daarom van zeer groot belang om vooraf de
lesinhoud en het te verwachten niveau te communiceren.
o Keuze uit opleidingsplaatsen en -momenten
Het grote succes van de vorige editie had ongetwijfeld ook te maken
met de grote keuze en flexibiliteit in opleidingsplaatsen en –momenten.
Deelnemers konden zich inschrijven voor voormiddag-, namiddag-, of
avondgroepen en dit op verschillende locaties. Bovendien kon ook
gevraagd worden om samen met of liefst niet samen met
echtgeno(o)t(e), vriend, buur, vriendin, … in een groep te zitten. In de
mate van het mogelijke werd hiermee rekening gehouden bij de
samenstelling van de groepen.
o Betaalbaarheid
Dat de deelnemers de opleiding gratis konden volgen, was zeker ook
een succesfactor uit het vorig project. Uit de bevraging van de
deelnemers nu, blijkt dat de grootste groep (77,4%) bereid is om voor
de opleiding te betalen. Daarbij lijkt 5 € de psychologisch
maximumgrens te zijn. Belangrijk hierbij is echter om op te merken dat
het profiel van de bevraagde deelnemers (hoger opgeleid,
middenklasse senior) zeker moet ingecalculeerd worden en dat dus niet
te snel geconcludeerd mag worden dat de grootste groep van
potentiële deelnemers bereid is om of kan betalen voor deelname.
o Aangename sfeer
Meer dan de helft van de bevraagde deelnemers geeft aan dat ze een
ongedwongen en aangename sfeer in een groep belangrijk vindt.
Hoewel men dit daarom niet als eerste en belangrijkste factor van
motivatie aangeeft, blijkt uit het vorig project dat de sfeer in de groep
toch wel zeer doorslaggevend was voor het welslagen ervan. Nieuwe
vriendschappen ontwikkelden zich en zelfs buren leerden elkaar
kennen. Na afloop van het project hielden veel deelnemers contact
elkaar en ontmoetten zij elkaar geregeld in verschillende contexten, op
(socio-) culturele activiteiten of als burenhulp. Het bij elkaar brengen
van mensen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen, heeft in deze
een niet onbelangrijk bijkomend effect. Het haalt mensen uit hun
sociaal isolement, stimuleert nieuwe en duurzame relaties tussen
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mensen en draagt op deze manier bij tot het versterken van het sociaal
weefsel.
Grote vraag naar nieuwe opleidingen (94,70 %)
Algemeen is de grote behoefte aan vervolgopleidingen. Samen daarmee - en
op het eerste zicht contradictorisch - is het eerder laag aantal deelnemers dat
na het project van de wwwereld nog opleiding volgde: slechts 38 %. Als reden
daarvoor geven de meesten aan dat ze het aanbod niet kennen. Het
bekendmaken van vervolgaanbod via folders na het beëindigen van een
basiscursus werkt dus onvoldoende. Andere factoren die spelen zijn kostprijs,
het langdurige karakter van een opleiding en de afstand naar het
opleidingscentrum.
Verschuiving van behoeftes
Van operationele vaardigheden (knoppenkennis) naar formele (de weg
vinden op het internet) en informatievaardigheden (zoeken, selecteren en
evalueren van informatie)
Daar waar in het vorig project de nadruk lag op het dichten van de digitale
kloof door het fysiek toegankelijk maken en het aanleren van operationele
basisvaardigheden, zien we dat bij de groep die nu werd bevraagd
voornamelijk behoefte is aan het ‘wegwijs’ raken in de veelheid aan informatie
en toepassingen die de computer te bieden heeft.
De meeste deelnemers hebben de basiscompetenties verworven om de
meeste handelingen vlot te kunnen uitvoeren, maar ze zijn onzeker als het
gaat over zoeken op het internet, het selecteren van goede websites en de
veiligheid op het internet.
Om vlotter handelingen van het dagelijks leven te kunnen uitvoeren, wil een
grote groep ook beter met officiële en dienstverlenende websites aan de slag
kunnen (bankverrichtingen, website stad, Vlaamse overheid, …)
Ook het leren werken met Skype staat hoog op het verlanglijstje. Een
belangrijke motivatie daarvoor is het verblijf van kinderen/kleinkinderen in het
buitenland.
Nieuwe (vervolg)opleidingen zullen dus voornamelijk moeten inzetten op
veiligheid op het internet en mediawijsheid.

Nieuwe vormen van digitale voorzieningen: smartphone en tablet
Naast de grote vraag naar informatie over veiligheid op het internet, zien we
een massale vraag naar het leren werken met nieuwe digitale toestellen als
smartphone en tablet. Vooral de gebruiksvriendelijkheid (minder knoppen,
eerder schuiven) en het gevoel ‘minder fout te kunnen doen’ spreekt erg aan.
Een aantal deelnemers geeft zelfs aan dat ze overwegen om hun vaste
computer of laptop te vervangen door een tablet. Men wil vooral ook weten
wat het verschil is met een gewone computer en waarop men moet letten bij
de aankoop.
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3

Deel 2 - Kwalitatieve bevraging via focusgroepen

Inleiding
Voor het verloop van de focusgesprekken werd een leidraad opgesteld. Elk
gesprek duurde tussen anderhalf en twee uur.
Onder meer volgende vragen dienden als leidraad voor het gesprek:









waaraan denken jullie als jullie het woord ‘computer’ horen?
Maken jullie zelf gebruik van de computer? Waarvoor wel?
Waarom niet?
Kennen jullie mensen die geen gebruik willen/kunnen maken van
computer en die er wel baat zouden bij hebben? Wat is hiervoor
de reden? Waarmee moet het beleid rekening houden als ze
nieuwe opleidingen voorzien?
Hebben jullie al opleidingen/ cursussen gevolgd? Wat was daar
goed aan? Wat was daar niet goed aan?
Wat vinden jullie belangrijk als je een cursus volgt? Waar zou die
moeten doorgaan? Hoe lang mag dat duren?
Wat willen jullie leren?
Als jullie volgende lijst zien, zegt jullie dat iets? Zouden jullie
hierover meer willen leren? Waarover wel, waarover niet?

Omwille van de leesbaarheid wordt in dit rapport een samenvatting gegeven van de
inhoud van de focusgesprekken. Hier en daar wordt ervoor gekozen om een
letterlijke uitspraak te citeren, indien deze het best de boodschap van de deelnemer
weergeeft.
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Mensen in armoede
Omschrijving en samenstelling focusgroep
Voor de samenstelling van de focusgroep ‘mensen in armoede’ werd beroep
gedaan op middenveldorganisaties en belangenbehartigers. De plaatselijke
afdeling van ‘de vereniging waar armen het woord nemen’, A’kzie, kon omwille
van organisatorische redenen zelf niet deelnemen aan het onderzoek. We
deden een beroep op de Wijsneuzen, sleutelfiguren en ervaringsdeskundigen
die een brug vormen tussen de mensen in armoede en organisaties en
diensten met het oog op een betere maatschappelijke integratie. Daarnaast
werd een focusgroep georganiseerd met leerwerknemers van het OCMW (in
kader van art. 60 tewerkstelling en opleiding) en een afzonderlijke focusgroep
met de trajectbegeleiders van deze leerwerknemers. Alle drie de
focusgroepen werden los van elkaar en op verschillende tijdstippen
georganiseerd om wederzijdse beïnvloeding te vermijden. In totaal werden
voor de groep ‘mensen in armoede’ 23 personen bevraagd.
Motivatie
Bij de bevraging van de mensen in armoede komt duidelijk naar voor dat de
fysieke toegankelijkheid, namelijk het al dan niet bezitten van een computer,
een cruciale factor is in de motivatie om ermee te leren werken en al zeker om
een opleiding te volgen.
“Veel mensen denken: waarom zou ik een opleiding volgen? Ik kan mij dat
toch niet permitteren”.
De deelnemers geven aan dat het zich aanschaffen van een computer of
internetverbinding vaak nog als een vorm van ‘luxe’ wordt beschouwd, ook in
begeleidingscontext (van OCMW of andere welzijnsorganisaties). Als er
bespaard moet worden, als de middelen beperkt zijn en er keuzes moeten
gemaakt worden, is computer of internetaansluiting vaak het eerste wat
geschrapt wordt. Alle deelnemers ervaren dit als zeer ingrijpend en een stap
achteruit. Het beperkt hen in hun sociale contacten en sluit hen af van
bepaalde vormen van dienstverlening. Ook VDAB en OCMW bieden digitale
diensten aan die voor deze groep van zeer groot belang zijn. Zelf zien de
deelnemers een computer zeker ook als een middel om hun maatschappelijke
status te verhogen. Ze willen op de hoogte blijven en ‘mee zijn’ met wat in de
samenleving gebeurt. Het niet hebben van toegang tot computergebruik
ervaren ze als uitgesloten worden uit de samenleving.
“Als je in de begeleiding vraagt om maandelijks een bedrag te voorzien voor
computer en internet, is de reactie dikwijls: is dat eigenlijk wel nodig? Dat is
vervelend.”
Omdat in de eigen sociale netwerken van mensen in armoede weinig mensen
een eigen computer bezitten, wordt het gebruik van hieruit ook niet extra
gestimuleerd. Er is geen behoefte aan ‘kennisdeling’.
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Verder vormen ‘de kinderen’ een zeer belangrijke factor in de motivatie om
een computer aan te schaffen en ermee te leren werken. Behalve het feit dat
kinderen zelf vaak taken digitaal moeten uitvoeren en via school met digitale
leerplatformen werken (vb. Smartschool), wordt ook meer en meer gebruik
gemaakt van digitaal inschrijven, onder meer voor kinderopvang, Kind en
Gezin, school, sportklassen, …
Vanuit de school ervaren mensen in armoede vaak onbegrip als kinderen thuis
niet over een computer en internet beschikken. Men vindt dat er vanuit de
scholen te weinig stilgestaan wordt bij het feit dat voor sommige kinderen
toegang tot de digitale wereld niet vanzelfsprekend is. Men verwacht dat er
vanuit het (school)beleid meer aandacht aan deze problematiek wordt
geschonken. Men ervaart ook dat er altijd meer en meer gevraagd wordt, het
eindigt niet: eerst pc, dan laptop, dan printer, …
“Je hart breekt als moeder als je je kind geen computer en internet kan
aanbieden omdat je het niet kan betalen.”
Deelnemers geven ook aan bezorgd te zijn over het internetgebruik van hun
kinderen. Ze willen hun kinderen behoeden voor misbruik op het internet, want
daar horen ze veel over in de media. Omdat ze zelf onwetend zijn of niet
participeren aan de digitale samenleving, hebben ze echter geen idee op
welke manier ze dit kunnen aanpakken. Bovendien geven de deelnemers aan
dat ze zich alleen en op zichzelf aangewezen voelen met dit probleem en
missen ze een klankbord.
Fysieke toegang
Zoals hierboven reeds beschreven, is de fysieke toegang zeer bepalend voor
de motivatie. Deze fysieke toegang is voor de meeste mensen in armoede een
probleem. De meesten beschikken niet over een computer. Als men wel een
computer heeft, is dat meestal een oud, voorbijgestreefd model of heeft men
geen internetverbinding. Mensen zoeken vaak naar eigen kanalen om een
goedkope tweedehands computer op de kop te tikken, maar realiseren zich
vaak niet dat ze daarmee nog niet over de nodige software beschikken.
Eenmaal thuisgekomen stellen ze vast dat het toestel niet over de nodige
programma’s beschikt, worden ze ontmoedigd en verdwijnt de computer in
een hoekje. Smartphone en tablet zijn vaak geen optie en zeker geen
prioriteiten voor mensen in armoede.
Op de vraag of ze vaak gebruik maken van computers op openbare plaatsen
(bibliotheek, dienstencentrum, ontmoetingscentrum, …) wordt gemengd
gereageerd. Om algemene informatie op te zoeken vindt men dit geen
probleem, maar persoonlijke zaken wil men liever niet op een openbare
computer afhandelen (opzoeken van informatie over bepaalde ziektes,
mailverkeer met OCMW of rechtbank, bankverrichtingen, …).
Vaardigheden
In de focusgesprekken valt op dat de personen die wel over een computer
beschikken zichzelf vaak overschatten op het vlak van digitale vaardigheden.
De computer wordt meest gebruikt voor sociale media (Facebook) en om
aankopen (vaak op afbetaling) te doen. Men is zich nauwelijks bewust van de
gevaren waaraan men wordt blootgesteld.
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Op de vraag of men begeleiding zou wensen bij het aanschaffen van een
computer om te weten welk type of welke programma’s moeten aangekocht
worden, kregen we het volgende antwoord: “ Dat is toch helemaal niet nodig.
Al die informatie kan je perfect vinden op internet, of je gaat naar een winkel
en daar kan je alles krijgen”.
Verder stellen we vast dat veel deelnemers het zeer lastig hebben om hun
weg te vinden op de website van VDAB, stad Kortrijk, … De motivatie om op
deze sites informatie te zoeken is vaak laag, maar kan uiteraard ook te maken
hebben met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

Drempels voor opleiding
 Geen eigen computer
“Als je toch geen computer hebt, is er weinig toch geen motivatie om
opleiding te volgen, waarom zou je het doen? Als je niet verder kan
oefenen, vergeet je het toch. Ik zou geen opleiding volgen, want ik kan
het me toch niet permitteren en dan vergeet ik het tegen dat ik het me
wel kan permitteren.”
Om mensen in armoede te kunnen motiveren voor de digitale
samenleving, zullen in de eerste plaats ook extra inspanningen moeten
gedaan worden om de fysieke toegankelijkheid en de mogelijkheid om
een eigen computer te bezitten te verhogen.


Negatieve schoolervaringen
“Belangrijk is dat de lesgever op niveau van de mensen staat. Als dat
een lesgever is met veel kennis van informatica en met een publiek die
het al moeilijker heeft, moet je niet beginnen met je termen te gebruiken
en moet je echt wel aan de basis beginnen. Ik weet nog dat we dat
eens gehad hebben op school, in het vierde middelbaar moesten we
grafieken leren maken. Ik heb daar niets, maar dan ook niets van
onthouden. Het ging toen al niet, wat zou het nu gaan? Ik verstond het
toen al niet. En dan nog, je mag het dan nog verstaan op school, maar
als je thuis geen computer hebt om te oefenen….”
In het algemeen, maar in het bijzonder bij kwetsbare groepen moet veel
aandacht besteed worden aan de context waarbinnen men opleiding
organiseert. Geen schoolse aanpak, goede locatie, geschikt profiel van
de lesgever en aandacht voor randfaciliteiten (kinderopvang, vervoer,
flexibele uren) zijn cruciaal.



Angst om niet in de groep te passen (middenklasse, senioren, …)
“ Ik ben kwetsbaar en je ziet dat niet aan mij, maar ik ga daar niet
tussen gaan zitten. Ik pas daar niet bij, terwijl dat dat niet op mijn
gezicht staat, versta je? Het is dat gevoel.”
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Hoewel mensen in armoede zelf aangeven dat het organiseren van
afzonderlijke groepen niet ideaal is in het licht van integratie en inclusie,
vinden ze het toch een opportuniteit. Een sfeer van vertrouwen en
openheid is een voorwaarde om te kunnen leren.


Angst om ‘niet mee te kunnen’, faalangst en negatief zelfbeeld



Beperkte mobiliteit (extra kosten indien openbaar vervoer moet gebruikt
worden)



Kostprijs
“Als het niet gratis is, dan begin je er al niet aan”
Terwijl voor andere doelgroepen kan overwogen worden om
deelnemers te laten betalen, is dit voor mensen in armoede helemaal
geen optie.



Kinderopvang
Op de vraag of het zou helpen als er kinderopvang voorzien is:
“Zeker! Want nu ook om naar hier te komen, heb ik iemand moeten
vragen. Ik zeg dat in elke themawerking: mensen in armoede hebben
ook een agenda. ’t Is niet omdat je niet gaat werken dat je geen
afspraken en geen agenda hebt. En dat je ook kinderen hebt die
moeten opgevangen worden of van de school of van de crèche komen.
Dat is zeer belangrijk, want als je nog eens de kost zou hebben om te
moeten betalen voor kinderopvang… En ik vind dat zo’n mensen nog
meer vast hangen aan hun kinderen, want voor hen is dat iets waar ze
zich aan optrekken en wat zeer belangrijk is, want ‘moest ik dat kind
niet meer hebben, waar zou ik dan staan? En als ze dat kindje zouden
kunnen meebrengen, dat het ook opvangen is, dat zou goed zijn.”
Voor het organiseren van kinderopvang tijdens de opleiding kan
eventueel beroep gedaan worden op vrijwilligers.

Aanbevelingen voor opleiding
 Kleine, veilige groepen (10 à 12 deelnemers)
 Opleiding onder ‘gelijken’
 Toegankelijke, verstaanbare en begripvolle lesgever
 Inschrijvingen via gekende kanalen (OCMW, trajectbegeleider, …)
 Kinderopvang voorzien
 Kortlopende sessies, basiscursus met mogelijkheid op vervolgopleiding
op andere plaatsen, naargelang de interesse
 Gratis opleiding
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Locatie in gekende, bereikbare omgeving
Tijdstip van opleiding: bij voorkeur overdag
Nazorg voorzien (iemand bij wie je terecht kan als je problemen hebt)
Mogelijkheid voorzien voor aanschaffen betaalbare computer na volgen
van de opleiding
Mogelijkheid tot aanschaffen betaalbaar internet
Inhoudelijk inzetten op:
o Informatievaardigheden (gericht zoeken op websites,
aansluitend op eigen leefwereld; school van de kinderen,
kinderopvang, VDAB, OCMW, rechtenverkennen.be …)
o Internetbankieren
o Veiligheid op het net
o Ervaringsuitwisseling over aankopen internet, providers
o Begeleiden bij aankoop computer, internet
o Veiligheid op sociale media/privacy
o Strategische vaardigheden: de computer gebruiken in functie
van het verbeteren van de eigen situatie (vb werk)
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Mensen met een (mentale en/of fysieke) beperking
Omschrijving en samenstelling focusgroep
Vooreerst is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen personen
met een mentale, dan wel een fysieke beperking. De aard van het
computergebruik en de behoeften zijn uiteraard verschillend.
Omwille van de heterogene samenstelling van de groep werd dan ook
geopteerd om met sleutelfiguren te werken voor deze bevraging. Hiervoor
werd beroep gedaan op de Adviesraad voor Personen met een Handicap van
de stad enerzijds en op vertegenwoordigers van vrijetijdsorganisaties en
instellingen voor personen met een handicap (De Stroom, de Achtkanter).
Motivatie
Gelijklopend bij de meeste personen met een beperking is wel de grote
motivatie om gebruik te maken van nieuwe technologieën. Personen met een
mentale beperking zijn vaak dol op de allernieuwste snufjes en zijn dan ook
sterk geneigd om deze aan te kopen.
Personen met een fysieke beperking zijn zich bewust van de meerwaarde die
de digitalisering kan bieden aan de kwaliteit van het dagelijks leven.
Fysieke toegang
De meeste personen in het onderzoek beschikken over het nodige materiaal
om digitaal te kunnen werken; computer, laptop, smartphone, tablet, …
Hoewel er al heel wat hulpmiddelen en applicaties ontwikkeld werden voor
personen met een beperking, blijken die in de praktijk toch weinig gekend en
gebruikt te worden.
Vaardigheden
Personen met een mentale beperking gebruiken de computer vooral om
spelletjes te spelen en te ‘typen’. Smartphone en sociale media worden
frequent gebruikt. De computer wordt zelden gebruikt om zaken op te zoeken
of in functie van het vervullen van taken van het dagelijks leven.
Drempels voor opleiding
 Vervoer ; personen met een beperking hebben een beperkte mobiliteit
en zijn vaak aangewezen op derden om zich te verplaatsen
 Duurtijd ; vooral personen met een mentale beperking hebben het
moeilijk om zich lang te kunnen concentreren
 Lees- en schrijfproblemen
Aanbevelingen voor het beleid : algemeen
 Behalen van het ‘any surfer’ label voor www.kortijk.be
o Onmiddellijk toegankelijk en bruikbaar voor iedereen
o In samenwerking met Leiedal kan het een optie zijn om met 13
gemeentes het any surfer label te behalen
Meer info: http://www.anysurfer.be/nl
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Voorzien van bezoekersgidsen voor de stedelijke musea van de
Vlaamse Gebarentaal en in ‘ klare taal’ versies
Lanceren en optimaliseren van Blue Assist (software voor IPhone en
Smartphone om mensen met communicatieproblemen zelfstandig op
weg te helpen). Dit systeem is niet alleen bruikbaar voor personen met
een beperking, maar ook voor personen met vroeg dementie. Meer
info: www.blueassist.eu , info@bluecallpone.eu,
www.vzw-ithaka.be.
De reeds bestaande investeringen in zowel vaste als mobiele
ringleiding beter bekend maken bij zowel de burger met
gehoorproblemen als de dienstverleners. Een uitbreiding van het
systeem (vb in Sociaal Huis, ziekenhuis, …) kan gepaard gaan met een
sensibiliseringscampagne bij zowel gebruikers als personeel.
Het bestaan, nut en gebruik van het digitaal loket is niet bij alle burgers
gekend. Dit zou eveneens via een promotiecampagne en opleiding
kunnen gestimuleerd worden.
De Daisy Reader biedt een schat aan mogelijkheden om boeken,
kranten, tijdschriften, nieuwsbrieven e.a. communicatietools te
beluisteren voor mensen met een visuele of motorische beperking,
leesbeperkingen of anderstaligen. Vandaag is de Daisy Reader echter
nog te weinig gekend in de dienst- en hulpverlening.
Op de hoogte zijn van de constant evoluerende technologie en indien
nodig investeren om de dienstverlening aan alle burgers te
optimaliseren. Vzw Modem is toonaangevend in Vlaanderen wat betreft
nieuwe technologieën voor personen met een beperking.
Mogelijke voorbeelden zijn te vinden bij:






www.i-cane.nl (geleidestok met ingebouwde navigatie)
www.nuance.com (spraaktechnologie)
www.appwijzer (parkeeradvies voor mensen met een beperking)
www.fevlado.be (ondermeer voor afstandstolken voor doven en
slechthorenden,)
www.wai-not.be (chatten a.d.h.v. pictogrammen)

Aanbevelingen voor het beleid in functie van opleiding
 Train the trainer sessies organiseren voor lesgevers van de reguliere
informaticaopleidingen in onderwijs, VDAB, CVO, …
 Indien opleiding georganiseerd wordt: in samenwerking met
organisaties en/of instellingen
 Vervoer organiseren (i.s.m. organisaties)
 Korte sessies, max 2 uur/sessie, maximum 1 keer per week
 Opleiding overdag
 Langlopend aanbod, veel herhaling inlassen
 Cruciale rol voor de begeleider: train the trainer organiseren
 Bekendmaking via eigen krantje van organisaties met gebruik van
pictogrammen
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Aangepast cursusmateriaal met pictogrammen
Vooraf schrijf- en leesvaardigheid testen
Inhoudelijk inzetten op:
o Veilig gebruik van sociale media
o Leren zoeken op websites aansluitend op eigen leefwereld
(voetbal, muziek, Special Olympics, …)
o Foto’s nemen, opslaan, opsturen
o Dienstverlening van de stad (inclusief website bibliotheek,
sportdienst, …)
o Leren gebruik maken van aangepaste software (vb Blue Assist)
Ouders inschakelen voor vervoer en meteen ook een aanbod voorzien
rond veiligheid op het net, mediawijsheid, sociale media.
Opleiding voor personeel in openbare diensten en hulpverlening om
gebruik te leren maken van aangepaste software
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Nieuwe Belgen
Omschrijving en samenstelling focusgroep
Om de specifieke noden en wensen van de groep ‘nieuwkomers’ in kaart te
brengen, werd beroep gedaan om de Raad Intercultureel Samenleven van de
stad Kortrijk en de Brugfiguren van Leiaarde Kortrijk (intercultureel centrum).
De focusgroepen werden op afzonderlijke momenten georganiseerd. In totaal
namen 19 personen deel aan deze focusgroepen.
Ook de ‘nieuwkomers’ kunnen we zomaar niet als één groep beschouwen. De
diversiteit is ook hier erg groot. Waar vroeger (en ook in het onderzoek van
2006) nog sterk de nadruk werd gelegd op het belang van afzonderlijke
groepen voor mannen en vrouwen, valt in deze groepen op dat men eerder
over een verschil in generaties spreekt (oudere vs. jonge nieuwkomers).
Opvallend is de kritiek op de eigen gemeenschap binnen deze groep als het
gaat om de opdeling man-vrouw. Men vindt niet dat dit nog echt als een
obstakel voor participatie mag gezien worden.
Wat wel doorslaggevend is, is de taal. Kennis van het Nederlands wordt als
voorwaarde gezien om te kunnen deelnemen aan opleiding.
Motivatie
De motivatie hangt volgens de focusgroepen erg af van de persoonlijke
context en heeft allereerst met de leeftijd te maken. Jonge nieuwkomers zijn
erg gemotiveerd om met de computer te (leren) werken. Ze zien het als een
noodzakelijke voorwaarde om zich te kunnen integreren, om sociale contacten
op te bouwen, maar ook om contact te kunnen houden met het thuisland. Ze
zijn eveneens sterk vragende partij om te kunnen instappen op het reguliere
aanbod dat voor elke inwoner aangeboden wordt.
Oudere nieuwkomers zijn vaak minder gemotiveerd om digitale vaardigheden
aan te leren. Ze denken dat het niet voor hen bedoeld is of vragen – als het
echt niet anders kan – om hulp van de kinderen. De oudere generatie heeft
een traditie van veel mondelinge communicatie en persoonlijk contact.
Volgens de deelnemers van de focusgroepen zijn veel ouderen zich ook niet
bewust van de mogelijkheden van een computer. Ze hebben geen weet van
de meerwaarde die computer en internet kunnen bieden. De meeste mensen
hebben ook geen weet van de digitale dienstverlening die via de stad of
andere diensten wordt geboden (Kind en Gezin, school, ...). Indien dit beter
gekend zou zijn, zou men ook sneller geneigd zijn om ermee te leren werken.
“En ik denk dat het voor sommige mensen ook nodig is om daar voldoende tijd voor
te geven om mensen daarin mee te krijgen, van wat is het belang eigenlijk, en het nut
van de computer en wat kan je ermee doen? Echt voor mensen die nu nooit een
computer gebruiken is dat, denk ik wel nodig.”

Fysieke toegang
Ook dit is zeer wisselend. Waar kinderen in het gezin zijn, is meestal wel een
computer aanwezig. Die wordt in de meeste gevallen ook alleen door de
kinderen gebruikt. De ouders hebben geen enkel idee waar de kinderen op de
computer mee bezig zijn.
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Waar ouderen zonder kinderen wonen, is meestal geen computer in het gezin
aanwezig.
De kostprijs van een computer en internet is vaak ook een bepalende factor.
Zowel de brugfiguren als de Raad Intercultureel Samenleven geven aan veel
gezinnen te kennen die omwille van deze reden geen computer in huis
hebben. Gezinnen die er nochtans baat zouden bij hebben.
“Ja, Ze komen uit een situatie van oorlog en hier komen ze dan in een situatie van dit
en dat en alles moet in orde gebracht worden, papieren, zodat ze eigenlijk geen kans
hebben om dat te kopen.”

Vaardigheden
Ook hier moeten we weer een onderscheid maken tussen de oudere en de
jongere generatie. De jongere nieuwkomers hebben over het algemeen geen
moeite met de operationele vaardigheden (knoppenkennis).
Informatievaardigheden (gericht zoeken) en strategische vaardigheden
(computer aanwenden in functie van verbeteren eigen situatie) verdienen
extra aandacht.
Bij de oudere generatie komt het er in de eerste plaats op aan om mensen te
overtuigen van het nut van een computer. Daarbij komt dat de meeste
ouderen een vrees voor het toestel hebben. Operationele vaardigheden zijn
nog niet aanwezig (aan- en uitzetten, gebruik van muis, toetsenbord, …)
Drempels voor opleiding
 Denken dat computer niet voor hen bedoeld is en zien er niet direct
meerwaarde van in (geen idee over de mogelijkheden).
 Taal: gebrekkige of geen kennis van het Nederlands.
 Geen ‘schoolcultuur’. Veel zaken (zeker bij de oudere generatie)
worden doorgegeven via sleutelfiguren in de eigen gemeenschap.
Aanbevelingen voor opleiding
 Algemeen aanbod open stellen (inclusie) en via aangepaste kanalen
bekendmaken voor nieuwkomers die voldoende Nederlands kennen
(eigen gemeenschap, Raad Intercultureel Samenleven, brugfiguren
Leiaarde, …).
 Stadskrant (en in mindere mate folder, affiche) werkt niet voor deze
doelgroep.
 Persoonlijk aanspreken (vb via brugfiguren).
 Rekruteren via school van de kinderen (eigen leerkracht waar ze
vertrouwen in hebben).
 Sleutelfiguren binnen eigen netwerken en gemeenschap aanspreken.
 Aangepast laagdrempelig aanbod voor mensen met beperkte kennis
Nederlands
o In vertrouwde omgeving (vb school van de kinderen,
Tupperware-strategie, bij mensen thuis, om beurt)
o Brede school concept
o Via middenveldorganisatie en sleutelfiguren (Brugfiguren)
o Mogelijkheid voorzien om zelf iemand mee te brengen die kan
vertalen
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o Opleiding overdag, tijdens de schooluren op vaste dag in de
week (met kinderen mee naar school gaan)
Geen specifieke opdeling in mannen- en vrouwengroepen, wel op basis
van kennis Nederlands.
Geduldige lesgever die eenvoudig taalgebruik hanteert.
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Jonge (laaggeschoolde) werkzoekenden
Omschrijving en samenstelling focusgroep
Een focusgroep samenstellen met jonge en laaggeschoolde werkzoekende
jongeren was geen eenvoudige opdracht. Deze jongeren, met vaak negatieve
schoolervaringen, staan niet te springen om een gesprek van anderhalf uur te
voeren over hun motivatie om computeropleidingen te volgen …. Via Aktractie
(een actief programma voor langdurig werkloze jongeren tussen 17 en 25)
konden we een groep van 9 jongeren samenstellen die bereid was aan dit
onderzoek mee te werken.
Motivatie
De motivatie om met nieuwe technologieën te (leren) werken is groot, maar
deze jongeren zijn selectief in toepassing en gebruik. Internet wordt
voornamelijk gebruikt voor ‘fun’ en ‘games’. Vooral computerspelletjes en
sociale media (Facebook) zijn razend populair bij deze groep. Ook voor films,
YouTube, online shoppen en om muziek te beluisteren of pizza te bestellen,
wordt internet vaak geconsulteerd. Ook het nemen en bewerken van foto’s,
fotoshop en Kapaza is goed gekend.
Een aantal jongeren vermeldt dat ze regelmatig iets moeten opzoeken voor
vader of moeder die niet met de computer kan werken.
Als gepeild wordt naar het gebruik van de computer om bijvoorbeeld vacatures
te raadplegen of te solliciteren, merken we dat het enthousiasme veel lager
ligt. Dan blijkt de website van de VDAB niet echt gebruiksvriendelijk of vindt
men er zijn weg niet. Dat is ook het geval voor websites van interimkantoren.
De meeste jongeren geven aan wel bereid te zijn om meer en beter te leren
werken met de computer. Een aantal woont al alleen of staat op het punt om
deze stap te zetten en beseft dat ze nog niet alle mogelijkheden van digitale
dienstverlening kennen. Zo geven ze aan te willen leren hoe je een
appartement of huis kan zoeken op internet, een belastingaangifte invullen of
bankverrichtingen uitvoeren. Ook het regelen van een verhuis of het zoeken
van een elektriciteit- of gasleverancier willen ze leren.
Fysieke toegang
Fysieke toegang is bij de meeste jongeren geen probleem. Ze hebben bijna
allemaal een laptop, internetverbinding en een smartphone.
Vaardigheden
Vrijwel alle jongeren beschikken over zeer goede operationele vaardigheden.
Ze hebben absoluut geen knoppenvrees en net dit kan voor een aantal onder
hen het probleem zijn. Wat betreft het zoeken naar informatie, gebeurt dit zeer
selectief. De gekende websites om muziek en films te downloaden worden
zonder problemen gebruikt. Als het gaat om het zoeken van informatie op
dienstverlenende websites (stad, OCMW, VDAB) lijkt dit vaak niet te lukken.
Uiteraard kan motivatie hier ook een rol spelen.
Wat vrijwel bij iedereen zeer beperkt aanwezig is, zijn de communicatieve en
strategische vaardigheden. De gevaren van het gebruik van sociale media
(onder meer Facebook) zijn onvoldoende gekend. Daardoor stellen deze
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jongeren zich vaak bijzonder kwetsbaar op. Op de vraag of ze er bij stil staan
dat een foto op Facebook van zichzelf in beschonken toestand ook door een
mogelijke toekomstige werkgever kan gezien worden, volgt een
veelbetekenende stilte …
Ook de strategische vaardigheden zijn onvoldoende aanwezig. Deze jongeren
gebruiken de computer graag en veel maar maken er te weinig gebruik ervan
om hun eigen positie te verbeteren (werk zoeken, opleiding volgen, informatie
opzoeken in functie van werk of bijscholing).
Drempels voor opleiding
De negatieve schoolervaringen van vrijwel alle jongeren in deze groep zijn
zeer bepalend.
“Op school leren we te veel zever, te algemeen ook. Het nieuws, de Wablieft
krant, pfff zo saai man. Ik heb bijna alles aan mezelf geleerd. En van
vrienden”.
Aanbevelingen voor opleiding
• Losse, toegankelijke opleider, evt. bijgestaan door peers (bijleren van
eigen leeftijdsgenoten, type repaircafé)
•

Geen schoolse context (vaak negatieve ervaringen met school)

•

Aansluitend op leefwereld (vb muziek, film,…)

•

Kortlopende, intensieve opleiding, geen langdurig engagement

•

Duidelijke thema’s per sessie (vb 1 sessie bankieren,1 sessie veiligheid,
…)

•

Digitaal loket: iemand die je in ‘real-time’ kan bijstaan met allerlei
problemen

Inhoudelijk inzetten op :




Gerichte informatie zoeken en de weg vinden op websites (VDAB, stad,
energieleverancier, …) informatievaardigheden
Mediawijsheid : veiligheid en privacy op internet en sociale media
Digitale dienstverlening
o Internetbankieren
o Belastingaangifte invullen
o …
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Kwetsbare senioren
Omschrijving en samenstelling focusgroep
Als we het over kwetsbare senioren hebben, dan kunnen we ‘kwetsbaarheid’
op verschillende manieren invullen. In deze context hebben we het over
senioren die financieel, sociaal (weinig sociale netwerken, geen familie), fysiek
kwetsbaar (weinig mobiel, gezondheidsproblemen, slecht zicht,…) of
kwetsbaar zijn omwille van hun hoge leeftijd of door een combinatie van deze
factoren. Ook senioren die in landelijke, afgelegen gebieden wonen en
daardoor minder beroep kunnen op dienstverlening of mantelzorg behoren tot
deze doelgroep.
Een focusgroep samenstellen met deze senioren was organisatorisch
onmogelijk (onder meer omwille van het korte tijdsbestek). Daarom werd
gekozen om beroep te doen op het project Visite van OCMW Kortrijk en
werden verschillende overlegmomenten gehouden met vertegenwoordigers
van de dienstencentra.
Motivatie
De motivatie voor het gebruik van digitale technologie is bij deze groep
bijzonder laag. De eerste en misschien wel voornaamste reden hiervoor is dat
men niet op de hoogte is van de mogelijkheden die digitale technologie en
computer te bieden hebben en zeker niet voor het dagelijks leven. Of met
andere woorden: onbekend maakt onbemind.
Verder is bij deze groep een grote ‘knoppenvrees’ aanwezig. Men is bang om
iets verkeerd te doen, dus begint men er liever niet aan.
Vele senioren in deze groep denken bovendien te oud te zijn om te leren en
zien het nut er niet van in om op hun leeftijd nog met dergelijke
(hoogtechnologische) nieuwigheden te moeten leren werken.
Een laatste, niet onbelangrijke, drempel die vaak naar boven kwam, was de
financiële drempel. Dan heeft men het niet zozeer over de aankoop van een
computer, maar over de maandelijkse kosten en de kosten van elektriciteit.
Sommige senioren zijn er rotsvast van overtuigd dat een computer een heuse
verhoging van de elektriciteitsfactuur met zich meebrengt.
Fysieke toegang
De senioren in deze groep hebben geen toegang tot digitale hulpmiddelen.
Knoppen en kabels zorgen ervoor dat ze daar ook geen zin in hebben en dat
er eerder angst is om zich een computer aan te schaffen.
Om het gegeven van knoppen en kabels uit te schakelen, zou men kunnen
overwegen om bij deze groep gebruik te maken van tablets. Die zijn
gebruiksvriendelijker en roepen minder weerstand op alleen al door het
uitzicht. Met een tablet heeft de gebruiker ook minder het gevoel het risico te
lopen ‘op een verkeerde knop te drukken’.
Vaardigheden
Deze senioren hebben nog geen vaardigheden ontwikkeld en de eerste
opdracht zal er dus in bestaan om de knoppenangst te overwinnen.
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Drempels voor opleiding
 Hoge leeftijd, niet snel meer bijleren
 Problemen met zicht, gehoor
 Mobiliteitsproblemen
 Financiële drempel
 Motivatie
Aanbevelingen voor opleiding
 Starten met sensibiliseren en bewustmaken
 Via vertrouwde netwerken (vb thuiszorg, hulpverlening,
vrijwilligers, project Visite, Buren voor Buren …)
(Opletten met overbevragen reguliere (thuis)hulp)




Mogelijke meerwaarde van internet voor eigen dagelijks leven
duidelijk maken
 Contact met familie, kinderen, kleinkinderen, …
 Digitale dienst- en hulpverlening (stad, OCMW,
mutualiteit, …)
 Online bankieren (zeker in afgelegen gebieden)
 Online boodschappen doen (collect en go)
 Vrije tijd (muziek, film, media, …)

Bij mensen thuis – één op één
▫ Tupperware-strategie (in huiskamer, 4 à 5 deelnemers)
• Kennismaken met tablet
• Mensen laten wennen met vb demo – tablet
• Regelmatige ‘opfrisbezoekjes’ door vrijwilligers
• Samenwerking professionele hulpverlening –
vrijwilligerswerk (vrijwilligersdatabank)

Aanbevelingen beleid



Groepsaankopen tablet
Groepsaankopen internet

Slotbedenking
Soms wordt in beleidskringen de vraag gesteld of het nog opportuun is om te
investeren in digitale voorzieningen en/of opleiding voor senioren van hoge
leeftijd. Dat is uiteraard een beslissing die weloverwogen door beleidsmakers
genomen moet worden. Daarbij wordt echter vaak vergeten dat bij mensen
met beperkte mobiliteit of beperkte fysieke mogelijkheden op die manier de
zelfredzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht wordt vergroot en zo ook
rechtstreeks het algemeen welzijn verhoogd wordt.
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4 Conclusies en aanbevelingen
Uit de focusgesprekken kunnen we duidelijk een aantal algemene factoren
afleiden die voor elke kansengroep gelden en cruciaal zijn om tot digitale
inclusie te komen. Ook in de literatuur vinden we een aantal terugkerende
principes.
Vijf basisprincipes van het framework voor digitale inclusie (IMLS et al, 2011)
1. Beschikbaarheid en betaalbaarheid – betaalbare toegang tot ICT
2. Publieke toegang – toegang tot ICT voor iedereen
3. Toegang tot ICT voor mensen met een beperking
4. Adoptie van ICT en digitale geletterdheid – cf. het begrijpen van de
werking en de meerwaarde van ICT en van de manier waarop deze
gebruikt kunnen worden voor economische, sociale, educatieve of
andere doeleinden
5. Training en bescherming van de consumenten

Deze basisprincipes kunnen in een digitaal inclusiebeleid op lokaal niveau als
volgt geconcretiseerd worden.

Inzetten op fysieke toegankelijkheid
1. Verder investeren in publieke computerruimten
Hoewel een aantal deelnemers uit de focusgroepen aangeeft liever
geen persoonlijke activiteiten op openbare computers te willen
uitvoeren, zien we toch dat de openbare computerruimten in de
bibliotheek, dienstencentra, buurthuizen, … zeer regelmatig
geconsulteerd worden. Voor mensen die de aanschaf van een
computer niet als prioriteit (kunnen) zien, kan dit zeker een al dan
niet tijdelijke oplossing bieden. Bovendien krijgen ze op die manier
de kans om vrijblijvend kennis te maken met de mogelijkheden en
kunnen ze individueel en op eigen tempo de eerste stappen zetten
naar computergebruik. Het uitbreiden van het systeem van
computerassistenten (cfr dienstencentra), waarbij vrijwilligers ter
beschikking zijn voor mensen die hun weg niet vinden of blokkeren,
kan er voor zorgen dat deze publieke computerruimten ook een plek
worden waar noden en behoeften gedetecteerd worden waarvoor
dan eventueel een passend opleidingsaanbod kan georganiseerd
worden.
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2. Computers ter beschikking stellen (of schenken) aan lokale
organisaties
Uit de bevraging van de focusgroepen blijkt de belangrijke functie
van het middenveld bij het sensibiliseren en detecteren van noden
en behoeften bij gebruikers en niet-gebruikers. Vaak komen mensen
via buurtwerk, verengingsleven of vrijwilligerswerk in contact met
non-users en kan men op een heel laagdrempelige en vertrouwde
manier mensen motiveren of bewustmaken van de mogelijkheden
van computer en internet. Indien men op de plaatsen waar mensen
elkaar ontmoeten één of meerdere computers ter beschikking heeft,
kan via een vorm van informeel leren kennis worden ‘gedeeld’. Op
die manier worden mensen voor wie de drempel naar een opleiding
(voorlopig) nog te hoog is, toch toegeleid naar computergebruik.
3. Drempels die de aanschaf van ICT voor sommige individuen
onmogelijk maakt wegwerken
Als we mensen willen motiveren voor computer- en internetgebruik,
dan is het van groot belang dat ze perspectief hebben om op korte
of middellange termijn over een computer te (kunnen) beschikken.
Voor een grote groep kwetsbare mensen (mensen in armoede,
kwetsbare senioren) is dit op vandaag nog steeds niet het geval. In
de focusgroepen komt letterlijk naar voor dat ze er niet aan denken
om met de computer te leren werken, laat staan een opleiding te
volgen als ze toch niet in de mogelijkheid zijn om zich een computer
aan te schaffen. Tegelijkertijd ervaren deze personen een groot
gevoel van achterstelling en gemis. Bovendien haalt zowel de groep
van de mensen in armoede als de leerwerknemers de
tegenstrijdigheid aan tussen de verwachtingen die gesteld worden
om met digitale dienstverlening te kunnen omgaan, bijvoorbeeld om
te solliciteren (OCMW, VDAB, …) en de rem die ze binnen de
hulpverlening vaak ervaren als er budget gevraagd wordt voor de
aanschaf van computer of internet. Bij de kwetsbare senioren en de
oudere nieuwkomers is er een bijkomende drempel omwille van het
niet kennen van de mogelijkheden van computer en internet. De
hoge kostprijs in combinatie met het niet kennen van de
mogelijkheden, zorgt ervoor dat mensen niet de minste motivatie
hebben om de stap naar de computer te zetten.
4. Betere implementatie van bestaande hulpmiddelen voor personen
met een beperking
Uit de studie blijkt dat er al een hele batterij aan digitale
mogelijkheden en hulpmiddelen bestaat voor personen met een
beperking (zie eerder in dit rapport, pag. 40-42). Deze hulpmiddelen
zijn niet alleen bruikbaar voor personen met een beperking, maar
kunnen ook een hulp zijn voor senioren die geconfronteerd worden
met verminderde mobiliteit, achteruit gaan van zicht en gehoor,
vroeg dementie, enz. In een aantal hulpmiddelen heeft de stad
Kortrijk reeds geïnvesteerd.
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Een aantal bedenkingen hierbij:
-

De reeds gedane investeringen zijn te weinig
geïmplementeerd in de bestaande dienstverlening.
De potentiële gebruikers zijn te weinig op de hoogte van de
mogelijkheden.
De dienstverlening (bijvoorbeeld stadhuis, sociaal huis, …) is
nog te weinig op de hoogte van het bestaan en de werking
van de hulpmiddelen.

Het afstemmen van het gebruik van de bestaande hulpmiddelen met
gebruikers en dienstverlening zou het rendement van de reeds gedane
investeringen verhogen (digitaal loket, ringleiding, Blue-assist, …)
Een sensibiliseringscampagne voor potentiële gebruikers enerzijds en
opleiding voor de verstrekkers van hulp- en dienstverlening anderzijds,
moet het gebruik van deze hulpmiddelen kunnen optimaliseren.
Verder kan het beleid eraan denken om het gebruik van de bestaande
hulpmiddelen verder uit te breiden naar nog meer voorzieningen
binnen stad en OCMW.

Investeren in e-inclusie
Organiseren van allerhande opleidingsinitiatieven afgestemd op de
noden en de behoeften van de verschillende groepen in de
samenleving
Het resultaat uit de bevraging van de deelnemers van de wwwereld
toont aan dat opleiding loont en ook effect heeft op lange termijn. Bijna
alle respondenten geven aan dat ze 8 jaar na de opleiding nog steeds
computergebruiker zijn, een groot deel is zelfs heavy-user en gebruikt
de computer dagelijks. Meer dan 90 % is vragende partij om nog
voortgezette opleiding te volgen en 97 % zou de opleiding opnieuw
volgen.
Tegelijkertijd stellen we vast dat een groot deel van de bevolking nog
steeds geen computer gebruikt of deze alvast niet gebruikt in functie
van het verbeteren van de levenskwaliteit (hulp en -dienstverlening) of
om de eigen maatschappelijke positie te verbeteren (werk, opleiding).
De redenen daarvoor zijn zeer divers en hangen sterk samen met de
sociale, familiale en economische context van de persoon in kwestie.
De algemene aanpak, die succesvol is voor een groot deel van de
bevolking (de middenklasse burger die opleiding genoten heeft en de
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weg vindt naar allerhande aanbod), werkt niet voor mensen die om één
of andere reden uitgesloten zijn of met uitsluiting bedreigd worden.
Via de focusgroepen, die we omwille van de werkbaarheid ingedeeld
hebben volgens doelgroep, hebben we getracht een beeld te vormen
van de noden en behoeften, maar ook van de drempels en de
knelpunten die zij ervaren om de stap te zetten naar computer- en
internetgebruik en een eventuele opleiding.
Wil men echt werk maken van digitale inclusie, dan moeten deze
diversiteit en complexiteit zich vertalen in een gediversifieerd
opleidingsaanbod, afgestemd op de verschillende noden en contexten
van de verschillende groepen in onze samenleving.
Verschillende risicogroepen vragen aangepaste aanpak op maat.

Concrete aanbevelingen opleiding en training
•

Het algemene aanbod zoveel mogelijk open stellen en bekend
maken bij kwetsbare groepen
▫ In het kader van inclusie is het noodzakelijk dat – daar
waar mogelijk – het brede aanbod ook maximaal
toegankelijk is voor kansengroepen (bijvoorbeeld jonge
nieuwkomers, personen met een fysieke beperking)
▫ Via aangepaste wervingskanalen

•

Aangepaste bekendmaking en rekrutering opleiding op maat
▫ Stadskrant, folder en affiche werken voor de modale burger,
maar niet voor kansengroepen
▫ Werken via gekende en vertrouwde kanalen (OCMW,
buurthuis, school van de kinderen, sleutelfiguren in eigen
gemeenschap, … )

•

Eenvoudige inschrijvingsprocedure
▫ En via zoveel mogelijk kanalen (telefonisch, balie, evt via
derden organisaties of in scholen, verenigingen, …)
▫ Voor kwetsbare groepen: gezamenlijke inschrijving mogelijk
maken via middenveld

•

Kleine groepen (ongeveer 12 personen) en informele aanpak
▫ Vaak hoge weerstand tegenover alles wat met school te
maken heeft (veelal wegens een gebrek aan of alleen
negatieve schoolervaringen)
▫ Een ‘stimulerende leeromgeving’ creëren. Dat betekent een
sfeer van vertrouwen scheppen waarin ruimte is om fouten te
maken en te leren van elkaar.
▫ Indien mogelijk extra ondersteuning van vrijwilligers om kort
op de bal te spelen bij deelnemers die het moeilijk hebben
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•

Lesgever van cruciaal belang!
▫ De rol van de lesgever is allesbepalend in het creëren van
een stimulerende leeromgeving. Hij is een motiverende coach
en handelt vanuit respect en met veel geduld. De lesgever
(begeleider) is vooral iemand met goede communicatieve
vaardigheden die toevallig ook iets van computers weet.
▫ Train the trainer sessies zijn noodzakelijk voor lesgevers die
niet vertrouwd zijn met het doelpubliek.

•

Goed uitgewerkt en overzichtelijk cursusmateriaal
▫ Het cursusmateriaal is een houvast, een leidraad en een
naslagwerk waarop deelnemers ook achteraf kunnen
terugvallen.
▫ Taal en inhoud zijn afgestemd op de noden en de behoeften
van de doelgroep (bijvoorbeeld voor personen met een
beperking, werken met pictogrammen)

•

Cursusinhoud vooraf duidelijk bekend maken
▫ Deelnemers moeten vooraf duidelijk weten wat het vereiste
niveau is om te kunnen starten (zowel onder- als bovengrens)
▫ Inhoud moet vooraf ook met de lesgever duidelijk
afgesproken zijn om te vermijden dat ingegaan wordt op te
individuele vragen (wat kan leiden tot drop-out bij andere
deelnemers)

•

Klare taal gebruiken (ook in alle andere communicatie ; brieven,
website, stadskrant, ….)

•

Zorgen voor opvolging en nazorg
Uit de bevraging blijkt dat het achteraf nergens terecht kunnen met
vragen of problemen, vaak van technische aard, een belangrijke
reden is waarom mensen afhaken en geen computer meer
gebruiken. Wil men een positief effect op lange termijn boeken, dan
is het noodzakelijk om voldoende te investeren in opvolging en
nazorg.
Dit kan onder meer door te investeren in :
▫ openbare en laagdrempelige computerruimtes met
assistentie (cfr. computerassistenten lokale dienstencentra)
▫ digitaal loket (uitbreiding digidokter).

•

Goede registratie deelnemers met het oog op vlotte organisatie van
vervolgprojecten en nazorg (identificatiegegevens en emailadressen
bijhouden!)

•

Alle (!) bevraagde (groepen) deelnemers gaven nog volgende
aandachtspunten mee voor het beleid:
▫
▫

Gebruik van klare en eenvoudige taal (ook in briefwisseling,
stadskrant, affiches, folders, …)
Gebruiksvriendelijke websites (stad, OCMW, VDAB, …)
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▫

Blijvende mogelijkheid om ook nog persoonlijk met vragen bij
de dienstverlening terecht te kunnen (ter plaatse of
telefonisch) .
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Tot slot …
•

Digitale inclusie is geen doel op zich maar een middel om sociale
inclusie te bewerkstelligen.

Uit de bevraging komt duidelijk naar voor dat wie geen toegang heeft tot
computer en internet (en daar niet voor kiest), zich heel vaak achtergesteld en
uitgesloten voelt. Naast het gegeven dat internet en sociale media een
belangrijke rol kunnen spelen in het hebben van sociaal contact voor mensen
in sociaal isolement of personen met beperkte mobiliteit, zien we bovendien
dat zij geen toegang hebben tot kanalen die hun sociale en economische
positie kunnen verbeteren. De samenleving evolueert meer en meer naar een
digitale samenleving ; dienstverlening gebeurt vaker digitaal (e-loket,
aanvraag documenten, aanvraag kinderopvang Kind en Gezin, inschrijven
school en sportkampen…) en ook solliciteren gebeurt steeds vaker digitaal.
Bovendien worden ouders die geen toegang hebben tot internet via de
kinderen constant met deze achterstelling geconfronteerd. Vrijwel elke school
werkt met een digitaal leerplatform (vb Smartschool) en steeds vaker moeten
taken en opdrachten via computer uitgevoerd worden. Scholen staan er vaak
niet bij stil wat dit voor kinderen en ouders uit arme gezinnen betekent.
We zien een samenleving met twee snelheden ; een evolutie naar een meer
een meer digitale samenleving terwijl een grote groep niet mee evolueert en
uitgesloten dreigt te worden van de meest elementaire voorzieningen. Op die
manier wordt sociale ongelijkheid niet alleen in stand gehouden, maar wordt
ook de kloof tussen zij die ‘mee-zijn’ en zij die ‘niet mee zijn’ groter en wordt
nieuwe sociale ongelijkheid gecreëerd.
Niet willen participeren is een keuze, niet kunnen participeren is uitsluiting.
•

Digitale inclusie vraagt om een gecoördineerde en geïntegreerde
aanpak.

Digitale (en dus ook sociale) inclusie kan enkel bereikt worden als de
verschillende beleidsdomeinen betrokken en geëngageerd zijn. Daarvoor is
het noodzakelijk om structurele samenwerkingsverbanden uit te werken
waarin de verschillende beleidsdomeinen hun verantwoordelijkheid nemen en
afstemmen op elkaar. Domeinen als onderwijs, jeugd, werk en welzijn zijn
essentiële partners.
Ook de verschillende stakeholders (middenveld, privé, overheid) moeten in het
verhaal betrokken worden om een coherente en efficiënte aanpak mogelijk te
maken.
De vrijwilligerswerkingen van diverse organisaties kunnen een belangrijke rol
spelen in het bijstaan en aanvullen van professionele werkers daar waar extra
inspanningen nodig zijn.
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Bijlagen

1. Overzicht van de opleidingsverstrekkers in Kortrijk
2. Overzicht van publieke hotspots en surfhoeken in Kortrijk
(Bron: Bib Kortrijk, versie 12/12/2013)
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Bijlage 1 : overzicht van de opleidingsverstrekkers in Kortrijk
Dit overzicht bevat de belangrijkste opleidingsverstrekkers in Kortrijk. Deze
werden allen aangeschreven met de vraag naar hun actuele
opleidingsaanbod. Dit overzicht kan uiteraard verder aangevuld worden
met kleine, particuliere initiatieven.

Huidig aanbod computer- en internetopleidingen in Kortrijk
•

•

•

Formeel opleidingsaanbod
▫ Onderwijs
 CVO
 Vivo
 3 Hofsteden
 Hitek
 Syntra West
 Open School voor volwassenen (Basiseducatie)
▫ Tewerkstelling
 VDAB
 Mentor
Informeel opleidingsaanbod
▫ Vorming plus
▫ OCMW dienstencentra
▫ Losse particuliere initiatieven (vb St. Jozefschool)
Privé (niet-gesubsidieerd- aanbod)
▫ Commerciële sector
 Vb. Lab9 Apple winkel Kortrijk : gratis introductielessen

CVO VIVO
Scheutistenlaan 12, 8500 Kortrijk - 056 23 66 62
Aanbod wordt per semester bepaald
▫

Voor beginners:


Computerinitiatie deel 1 – deel 2


DC De Zonnewijzer/ DC De Nieuwe Lente



Sessies van 3 uur



Kostprijs: 69 € + 16 € syllabus



Het toetsenbord en de muis



Wegwijs door de computerapparatuur
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Basisbegrippen van Word



Nieuws en nuttige informatie via het internet



Basisbegrippen van Excel



Basisbegrippen van PowerPoint



Basisbegrippen van Publisher



Verzenden van een e-mail

▫

Meer dan 50 soorten computeropleiding
 Wordt uitgebreid met:
 Wordpress (websites)
 Cloud-toepassingen
 3 D Printen
Wensen in de toekomst in te zetten op:
▫ Mobiele devices
▫ Cloud-toepassingen
▫ 3D-printen
▫ Mediawijsheid

CVO 3 Hofsteden
Minister De Tayelaan 13, 8500 Kortrijk – 056 25 47 13
•

Aanbod Informatica
• Windows 8
• EHBO van de PC
• Mac voor beginners
• Internet
• Facebook / Twitter
• Werken in de cloud
• Tablets en Apps
• Photoshop Elements
• Word
• Excel
• PowerPoint
• Access
• VB.net
• Multimedia

•

Kostprijs
▫ 1,5 € / lestijd (1 cursus = 60 lestijden)
= 69 € + 20 € materiaal

•

Wensen in de toekomst in te zetten op:
▫ Werken met tablets voor beginners
▫ Werken in de cloud voor beginners
▫ Werken met foto’s voor beginners
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CVO Hitek
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk – 056 26 41 48
•
•

Vooral gericht op talen
Computeropleiding ingebed in HBO5

Syntra West
Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk – 056 26 02 00
•
•

Vooral professioneel gericht
Uitgebreid aanbod informaticaopleidingen : specifieke pakketten
▫ Vb adobe
aanbod op maat mogelijk

Centrum voor Basiseducatie Open school voor volwassenen
Sint-Elooisdreef 56A, 8500 Kortrijk – 056 22 62 84
•

Startcursus
▫ 1 x per week overdag of ‘s avonds
▫ Duurtijd: 10 weken
▫ Kostprijs: 10€ handboek inbegrepen (5 € korting voor leden van
S-plus)
 Je leert werken met de computer vanaf het begin.
Je moet dus nog niets van computer kennen om te
starten.
 Je leert:
 de computer aan en uit zetten
 werken met de muis
 het toetsenbord
 Windows 7
 een document opslaan en openen
•

•

Internetcursus
▫ 1 x per week overdag of ‘s avonds
▫ 17 weken
▫ Kostprijs: 20 € handboek inbegrepen (5 € korting leden Splus)
▫ Inhoud:
 Surfen
 Google
 muziek
 Foto’s …
Voor deelname cursus wordt voldoende kennis van het Nederlands
verwacht (lezen en begrijpen)
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•
•

Open leercentrum: extra mogelijkheid om op bepaalde tijdstippen te
komen oefenen onder begeleiding (gratis)
Wensen in de toekomst in te zetten op:
▫ Gebruik van tablets
▫ Heb ik een pc nodig, een laptop of een tablet?
▫ Welke toepassingen heb ik nodig in het dagelijks leven?

Mentor vzw
Wandelweg 11, 8500 Kortrijk – 056 26 44 34
•

Opleiding op maat
▫ Computer initiatie
• Wegwijs in de basisonderdelen en algemene werking van
de computer.
• Hanteren van muis en toetsenbord.
• Kennismaking met de Windows-omgeving en eenvoudige
basisprogramma’s.
• Opslaan en openen van bestanden, beheren van
mappen.
• Kennismaking met Internet en e-mail.
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Windows
Microsoft Word - basis
Microsoft Word - gevorderd
Microsoft Excel - basis
Microsoft Excel - gevorderd
Microsoft Outlook
Microsoft Powerpoint
Microsoft Access

Surfhoek
Vormingplus
Wandelweg 11, 8500 Kortrijk – 056 26 06 00
•
•

•
•
•

Groot aanbod opleidingen
Een greep uit het aanbod:
▫ Facebook voor beginners
 3 sessies van 2,5 uur
 Kostprijs: 25 €
▫ Digibazar (ism Mentor, OCMW, CVO-VIVO en de bib)
 Gratis
▫ De beste apps voor je smartphone of tablet
 1 sessie: 12 €
Zet binnen het ‘gesloten aanbod’ ook in op kansengroepen
Digidokter (ism Bib Kortrijk)
Wil in de toekomst ook inzetten op:
▫ ‘Digibewustzijn’
▫ Mediawijsheid
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Lokale Dienstencentra OCMW
OCMW Kortrijk, Budastraat 27, 8500 Kortrijk – 056 24 48 00
•

•

Computerassistenten
▫

De Zonnewijzer Kortrijk

▫

De Wervel Bellegem

▫

‘t Cirkant Marke

▫

Buurthuis Rollegem

▫

De Condé Kortrijk

▫

De Vlaskapelle Bissegem

▫

Kastanjehuis Kooigem

▫

De Weister Aalbeke

▫

De Zevenkamer Heule

▫

Centrum Overleie

Maandelijkse infonamiddagen
▫

Gratis

▫

Rond bepaalde thema’s (vb veilig backuppen)

▫

Computeropleidingen voor beginners:
•

Computerinitiatie deel 1 – deel 2

•

DC De Zonnewijzer/ DC De Nieuwe Lente

•

Sessies van 3 uur

•

Kostprijs: 69 € + 16 € syllabus

•

Het toetsenbord en de muis

•

Wegwijs door de computerapparatuur

•

Basisbegrippen van Word

•

Nieuws en nuttige informatie via het internet

•

Basisbegrippen van Excel

•

Basisbegrippen van PowerPoint

•

Basisbegrippen van Publisher

•

Verzenden van een e-mail
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Basisschool St. Jozef
Groeningelaan 42a, 8500 Kortrijk – 056 22 66 39
•

2 cursussen per jaar
▫

Beginnende beginners

▫

Opstap (e-mail, surfen, veiligheid)

•

± 10 namiddagen per cursus

•

5 € instapgeld

•

Initiatief kadert binnen brede school werking

•

15 deelnemers per groep

•

Doelgroep
▫

Ouders

▫

Buurtbewoners

▫

Grote deelname van anderstalige nieuwkomers

▫

Kiezen bewust voor geen onderscheid mannen- en
vrouwengroepen

▫

Wie onvoldoende Nederlands kent, brengt zelf een tolk mee

•

Begeleiding door vrijwilliger (computerassistent LDC)

•

Bereid om infrastructuur ter beschikking te stellen van @llemaal
digitaal (computerklas met 15 pc’s) of op andere manier
medewerking te verlenen

66

Bijlage 2 : overzicht hotspots en surfhoeken in Kortrijk
(Bib Kortrijk versie 12/12/2013)
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KORTRIJK
Bibliotheek
Leiestraat 30, Kortrijk
Tel: 056 27 75 00
Maandag t.e.m. vrijdag: 10 u. - 18.30 u.
Zaterdag: 10 u. - 16 u.



21 openbare computers (inloggen met e-ID)
gratis wifi hotspot
Buurtbibliotheek Blauwe Poort
Halenplein 8, Kortrijk
Tel: 056 27 75 27
Dinsdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Donderdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Buurtbibliotheek Drie Hofsteden
De Jaegerelaan 62, bus 1, Kortrijk
Tel: 056 27 75 29
Dinsdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 14 u. 17 u.
Vrijdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
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Buurtbibliotheek Lange Munte
Lange Munteplein 7, Kortrijk
Tel: 056 27 75 30
Maandag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 13.30 u. - 16 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.



2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Buurtcentrum Achturenhuis
Spoorweglaan 7, Kortrijk
Tel: 056 24 42 50
Maandag, dinsdag en donderdag: 10 - 12 u. en 14 - 18 u.
Woensdag: 14 - 18 u.
Vrijdag: 10 - 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
beveiligde wifi hotspot
Buurtwerk Lange Munte
Lange Munteplein 7, bus 5, Kortrijk
Tel: 056 20 22 61
Maandag: 14 - 16 u.
Dinsdag: 10 - 11 u. en 14 - 16 u.
Woensdag: 14 - 17 u. enkel voor jongeren
Vrijdag: 14 - 20 u.




1 openbare computer (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
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Buurtwerk Venning
Damastweversstraat 3, Kortrijk
Tel: 056 24 41 49
maandag: 8u30 - 11u30
dinsdag: op afspraak
woensdag: 13u30 - 16u30
donderdag: op afspraak
vrijdag: 8u30 - 11u30


1 openbare computer (vrij beschikbaar)
Centrum Overleie
Overleiestraat 45, Kortrijk
Tel: 056 27 73 80
Maandag: 10 - 12 u. en 13.30 - 17.30 u.
Dinsdag en vrijdag: 9 - 12 u. en 13.30 - 17.30 u.
Woensdag en donderdag: 13.30 - 17.30 u.




3 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Conservatorium
Conservatoriumplein 3, Kortrijk
Tel: 056 27 78 80
maandag: 13.30 u. - 20.30 u
dinsdag: 13.30 u. - 20.30 u
woensdag: 13.30 u. - 20.30 u
donderdag: 13.30 u. - 20.30 u
vrijdag: 13.30 u. - 20.30 u.
zaterdag: 9 u. - 12 u. en van 14 u. - 17 u.



gratis wifi hotspot
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Dienstencentrum De Condé
Condédreef 16, Kortrijk
Tel: 056 24 48 71
maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. - 12.30 u. en 13.30 u. - 17.00 u.



1 openbare computer (vrij beschikbaar behalve op dinsdag, woensdagvoormiddag en
donderdagnamiddag)
gratis wifi hotspot
Dienstencentrum De Zonnewijzer
Langemeersstraat 6, Kortrijk
Tel: 056 24 42 00
Maandag t.e.m. vrijdag: 9u. - 18u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Grote Markt
Grote Markt , Kortrijk



gratis wifi hotspot
Habbekrats
Oude Kasteelstraat 4, Kortrijk
Tel: 056 31 26 00
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 16u. - 22u.
en tijdens de zomervakantie: 13u. - 20u.




3 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
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Jc Tranzit
Magdalenastraat 48, 8500 Kortrijk
Tel: 056 27 73 40
Maandag: 15 - 18.00 u
Dinsdag: 15 - 18:00 u
Woensdag: 12 - 18.00 u
Donderdag: 15 - 18:00 u
Vrijdag: 15 - 18.00 u



2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Kortrijk 1302
Begijnhofpark, Kortrijk
Tel: 056 27 78 50



gratis wifi hotspot
Poortgebouw V-Tex
Pieter de Conincklaan 23a, Kortrijk
Tel: 056 27 73 90
Donderdag 13 - 18 uur en doorheen activiteiten




1 openbare computer (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Schouwburg
Schouwburgplein 14, Kortrijk
Tel: 056 23 98 50
Maandag tot en met vrijdag: 8.30 - 12.30 uur | 13.30 - 17 uur



gratis wifi hotspot
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Sportcampus Lange Munte
Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
Tel: 056 27 80 00



gratis wifi hotspot
Stad Kortrijk - stadhuis
Grote Markt 54, Kortrijk
Tel: 1777 (gratis)
Maandag: 9 - 12.30 u. en 14 - 19 u.
Woensdag: 9 - 12.30 u. en 14 - 16 u.
Dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 - 12.30 u.
Zaterdag: 9 - 11.30 u.




1 openbare computer (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Vormingplus
Wandelweg 11, Kortrijk
Tel: 056 260 600
Maandag t.e.m. donderdag: 8.30 - 12.30 u. en 13.30 - 17 u.
Op vrijdag is het secretariaat open van 8.30 tot 12.30 u.



gratis wifi hotspot
Vzw Mentor
Wandelweg 11a, Kortrijk
Tel: 056 26 44 34

Maandag: 8u30 - 17u00
Dinsdag: 8u30 - 17u00
Woensdag: 8u30 - 17u00
Donderdag: 8u30 - 17u00
Vrijdag: 8u30 - 17u00



2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
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AALBEKE

Buurtbibliotheek Aalbeke
Moeskroensesteenweg 69, Aalbeke
Tel: 056 43 09 53

Maandag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 14 u. - 17 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot

Ontmoetingscentrum Aalbeke
Aalbekeplaats, Aalbeke
Tel: 056 40 18 92

maandag: van 9u tot 12u en van 14u tot 19u
dinsdag: op afspraak
woensdag: van 9u tot 12u en van 14u tot 16u
donderdag: op afspraak
vrijdag: van 9u tot 12u en van 14u tot 16u




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
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BELLEGEM

Buurtbibliotheek Bellegem
Processiestraat 6, Bellegem
Tel: 056 27 75 25

Maandag: 14 u. - 16 u.
Woensdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Zaterdag: 9 u. - 10.30 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met oc
gratis wifi hotspot

Ontmoetingscentrum De Wervel
Processiestraat 6, Bellegem
Tel: 056 25 95 71

Maandag: 8 - 12 uur en 14 - 16 uur
Woensdag: 8 - 12 uur
Vrijdag: 8 - 12 uur en 14 - 16 uur




2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met buurtbib
gratis wifi hotspot
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BISSEGEM
Buurtbibliotheek Bissegem
Vlaswaagplein 3, Bissegem
Tel: 056 27 75 32

Maandag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 13.30 u. - 16 u.
Zaterdag: 9 u. - 10.30 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Dienstencentrum De Vlaskapelle
Hendrik Dewildestraat 6, Bissegem
Tel: 056 24 45 00

maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u.



1 openbare computer (vrij beschikbaar)
Ontmoetingscentrum De Neerbeek
Bissegemplaats 8, Bissegem
Tel: 056 37 13 19

maandag: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 19u
woensdag: van 9 tot 12 uur en van 14u tot 16uur
vrijdag: van 9 tot 12 uur en van 14u tot 16uur




1 internetkiosk
gratis wifi hotspot
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HEULE

Buurtbibliotheek Heule
Heulsekasteelstraat 1, Heule
Tel: 056 27 75 26

Maandag: 16.30 u. - 18.30 u.
Dinsdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 14 u. - 17 u.
Donderdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
Dienstencentrum De Zevenkamer
Mellestraat 15, Heule
Tel: 056 24 46 00
maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17.00 u.



1 openbare computer (vrij beschikbaar)
Ontmoetingscentrum De Vonke
Lagaeplein 24, Heule
Tel: 056 24 06 20
Ma 9-12 en 14-19 u, woe en vrij 9-12 en 14-16u




2 openbare computers (vrij beschikbaar)
gratis wifi hotspot
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Buurthuis Molenheem
Izegemsestraat 205, Heule
Tel: 056 24 06 20

maandag 9 tot 12 u. en 14 tot 19 u.
woensdag 9 tot 12 u. en 14 tot 16 u.
vrijdag 9 tot 12 u. en 14 tot 16 u.



gratis wifi hotspot

KOOIGEM
Buurtbibliotheek Kooigem
Kooigemplaats 23, Kooigem
Tel: 056 27 75 39

Maandag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 14 u. - 16 u.
Zaterdag: 11 u. - 12.30 u.



2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met buurtbib
gratis wifi hotspot

Buurthuis ’t Kastanjehuis
Kooigemplaats 23, Kooigem
Tel: 056 25 95 71

Tijdens de schooluren




2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met buurtbib
gratis wifi hotspot
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MARKE
Buurtbibliotheek Marke
Hellestraat 6, Marke
Tel: 056 27 75 33
Dinsdag: 16.30 u. 18.30 u.
Woensdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Donderdag: 16.30 u. - 18.30 u.
Zaterdag: 11 u. - 12.30 u.



2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met dienstencentrum en oc
gratis wifi hotspot
Dienstencentrum ’t Cirkant
Hellestraat 6, Marke
Tel: 056 24 08 25
Maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 12.30 u.
en van 13.30 u. tot 17.00 u.




3 openbare computers (vrij beschikbaar) waaronder twee gedeeld met buurtbib en oc
gratis wifi hotspot
Ontmoetingscentrum Marke
Hellestraat 6, Marke
Tel: 056 24 08 22

Maandag: 9 - 12 u. en 14 - 19 u.
Woensdag: 9 - 12 u. en 14 - 16 u.
Vrijdag: 9 - 12 u. en 14 - 16 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met buurtbib en dienstencentrum
gratis wifi hotspot
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ROLLEGEM

Buurtbibliotheek Rollegem
Tombroekstraat 2, Rollegem
Tel: 056 27 77 64

Maandag: 16.30 u. - 18.30 u.
Woensdag: 14 u. - 17 u.
Zaterdag: 10 u. - 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met buurthuis
gratis wifi hotspot

Buurthuis Rollegem
Tombroekstraat 2, Rollegem
Tel: 056 27 77 60

Maandag: 16 u. - 19 u.
Dinsdag: 9 u. - 12 u. + 14u. - 17u.
Woensdag: 13.30 u. - 16.30u.
Donderdag: 9 u. - 12 u.
Zaterdag: 9 u. – 12 u.




2 openbare computers (vrij beschikbaar) gedeeld met buurtbib
gratis wifi hotspot
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