
Infosessie & webinar 
Digitale geletterdheid of 

e-inclusie
8 juni 2021

Extra middelen voor digitale geletterdheid
via relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’: zitten
hier kansen in voor onze provincie?
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DEEL 1 | Infosessie
Relancemiddelen (uitgaande van Binnenlands Bestuur, 
Onderwijs en Werk) & digitale inclusie voor het lokale 
niveau
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Verwelkoming

Vincenzo De Jonghe, moderator 
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor Onderwijs
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Introductie: basisvisie op e-
inclusie & digitale uitsluiting

Alenka Le Compte – Mediawijs, Imec (VUB) 



Digitale 
inclusie

Alenka Le Compte - Mediawijs

8 juni 2021









Presentator
Presentatienotities
Iedereen kan potentieel digitaal uitgesloten zijn, het gaat niet enkel over senioren of laaggeschoolden.Onderzoek verwijst naar 13 indicatoren die samen bepalen of iemand al dan niet digitaal uitgesloten is. 5 sociale indicatoren: zoals inkomen, opleiding en maatschappelijke participatie en 8 digitale zoals toegang, vaardigheden en ondersteuningMaar we zien wel in de cijfers dat binnen een aantal groepen mensen meer risico lopen op uitsluiting: Inkomen, Opleiding, Leeftijd, Gezinssamenstelling, Geboorteland75% van de laaggeschoolden hebben geen of zwakke digitale vaardigheden tov 40 van de algemene bevolking99% van de huishoudens met een hoog inkomen hebben een internetverbinding thuis t.o.v. 71% met een laag inkomen







Presentator
Presentatienotities
22% alleenstaanden thuis geen toegang tot het internet29% personen laag inkomen thuis geen toegang



Presentator
Presentatienotities
67% van de laaggeschoolden nog nooit gebruik gemaakt van e-admin68% van de 55 tot 74 jarigen heeft geen of zwakke digitale vaardigheden40% van de algemene bevolking (20% van de 16 tot 24 jarigen)







Meer info op e-inclusie.be











alenka.lecompte@mediawijs.be
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Relanceplannen voor de lokale 
besturen: Iedereen Digitaal

Ilse Mariën – Kabinet minister Somers



Iedereen Digitaal

Vlaamse Veerkracht



Iedereen Digitaal

1/ Iedereen 
Internet

2/ Ondersteunend 
instrumentarium 

3/ Lokaal e-
inclusiebeleid

4/ 
Wetenschappelijke 

onderbouw



Pijler 1 – Iedereen Internet

1/ Mensen met recht op een kansentarief worden toegeleid naar een nieuwe R&D 
oplossing voor Internet

2/ UiTPAS + Burgerprofiel + Groeipakket

3/ Test-case in afspraak met federale niveau: Identificatie rechthebbenden + 
technische specificaties + automatische rechtentoekenning & 
controlemechanismen



Pijler 2 – Ondersteunend instrumentarium

1/ Ontsluiting goede 
praktijken

2/ Digibuddies -
@home & @work

3/ e-Inclusie opleiding 
voor 

overheidsmedewerkers

4/ Nieuw 
vormingsmateriaal

5/ Oproep consultancy 
e-inclusie 6/ Inclusion-by-design 

7/ Digitale 
vaardigheden voor 
werknemers lokale 

besturen & VO



Pijler 3 – Lokaal e-inclusiebeleid

1/ Innovatie & nieuwe goede praktijken
a/ City Deal e-Inclusie : 13 centrumsteden + VGC
b/ Oproep voor kleine en middelgrote lokale 

besturen

2/ Financiële ondersteuning lokale besturen



Pijler 4 – Wetenschappelijke onderbouw

1/ Monitoring & impact
2/ Nieuwe cijfers
3/ Impact coronacrisis op technologisch fatalisme 
4/ Impact coronacrisis op digitaal welzijn
5/ Internationale analyse van e-inclusie praktijken
6/ Impact coronacrisis op meest digitaal kwetsbare doelgroepen
7/ ...
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Relanceplannen voor werk & 
economie: Digibanken

Hans Rymenams – Departement Werk & Sociale
Economie



DIGIBANKEN
VERKLEINEN VAN DE ONGELIJKE DIGITALE KLOOF

HANS RYMENAMS (DWSE)

Infosessie & webinar | Digitale geletterdheid of e-inclusie | 
Provincie West-Vlaanderen

8 juni 2021



Barometer Digitale Inclusie (2020)

Digitale ongelijkheid

Digitale technologieën

Digitale vaardigheden

Essentiële diensten



Barometer Digitale Inclusie (2020)

Ongelijkheid in toegang tot digitale technologieën

Geen internetverbinding: gezinnen met laag inkomen (29%) vs. hoogste kwartiel (1%)
Smartphone als dé drager voor internetverbinding
Hoe hoger inkomen/opleiding, hoe multi verbonden meer gebruiksmogelijkheden en ontwikkeling 
competenties



Barometer Digitale Inclusie (2020)

Ongelijkheid in digitale vaardigheden

In 2019 beschikte slechts 38% van de Belgen over gevorderde digitale vaardigheden. 
40% van de Belgen loopt het risico op digitale uitsluiting: 32% heeft slechts zwakke vaardigheden en 8% is 
een niet-gebruiker van het internet.
Deze kwetsbaarheid stijgt tot 75% van de mensen met een laag inkomen en die laaggeschoold zijn. Ook 
79% van de vrouwen tussen 55 en 74 jaar, en 54% van de werkzoekenden, zijn digitaal kwetsbaar.
Belang van permanente ontwikkeling en aanscherpen vaardigheden door digitale evolutie.

Ongelijkheid in gebruik van essentiële diensten (e-com, e-gov, e-banking)

56% van de internetgebruikers met een laag inkomen en 57% van degenen met een laag opleidingsniveau 
kiezen ervoor om online geen formulieren te bezorgen aan administraties.





Breed scala aan expertise en organisaties in 
Vlaanderen

Onderlinge samenwerking veelal ad hoc of 
niet-structureel

Lokale variatie en verscheidenheid

Overzicht voor eindgebruikers ontbreekt

 Gedeelde meerwaarde door integrale 
dienstverlening



Vlaamse Veerkracht

7 speerpunten o.a. digitale transformatie en ontwikkeling digitale talenten

“Hiertoe ondersteunen we lokale partnerschappen waarbij o.a. 
onderwijs-en opleidingsverstrekkers, lokale besturen en 
kringloopcentra, een initiatief nemen om kwetsbare groepen mee te 
krijgen in de digitaliseringsgolf. 

Via digi-banken stellen deze partnerschappen apparatuur ter 
beschikking en verstrekken opleiding en onderhoud.”

Onderdeel van Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht (EU RRF)



13 mei 2021, VRTnws



Digibanken: ambitie

Risico op digitale uitsluiting verkleinen

Gelijke toegang tot digitale technologie door het 
voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, 
schermen en andere hardware en ondersteuning in een 
specifieke context. 

Via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden 
versterken, zowel inzake persoonlijke vaardigheden als 
technische vaardigheden (vb. herstel van IT-materiaal). 

Via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale 
toegang tot essentiële diensten via zogenaamde fysieke 
‘knooppunten’.



Digibanken: doelgroep

Eindgebruikers

Volwassen personen in Vlaanderen met een 
(risico) op digitale achterstand

 Aandacht voor specifieke lokale noden

Begunstigden project ‘Digibanken’

Publieke en private actoren die in het Vlaams 
Gewest of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad gevestigd zijn en waarbij deze 
laatsten onder de bevoegdheid van de Vlaamse 
Gemeenschap vallen

 Focus op partnerschappen



Digibanken: impact door verbinden

Lokale partnerschappen  ketenstructuur en gedeelde 
meerwaarde

Bottum-up  geen one-size-fits-all

Brede samenwerking  lokale besturen, reguliere 
bedrijven, middenveld, onderwijs, …

Belang van gedeelde strategie  alle 3 doelstellingen

Laagdrempelige toegangspoort  bereikbaarheid



Digibanken: samenwerkingsstrategie

Visie  expertise en kennis van lokale noden

Werkingsgebied

Beoogde doelgroep

Beoogd bereik t.o.v. lokale aanwezigheid

Outreachstrategie + betrokkenheid eindgebruiker

Dienstverleningsaanbod  verwachte output per doelstelling

Betrokkenheid partners  complementariteit

Impactmeting

Duurzaamheid en opschaalbaarheid van samenwerking

Circulariteit

Activerend luik



Digibanken: partners

Partners Voorbeelden

Lokale besturen Kennis lokale noden en doelgroepen, infrastructuur, matchmaking, ..

Lokale middenveld Betrokkenheid eindgebruikers, dienstverlening op maat, outreach, ..

Lokale opleidingsverstrekkers en onderwijsinstellingen 
(VDAB, Syntra, volwassenonderwijs, ..)

Laagdrempelig en flexibel aanbod, bijdrage richting activering, 
opleidingen op maat van individu, ..

Regierol sociale economie Matchmaking sociale en reguliere economie

Sociale economie Tewerkstellingskansen voor doelgroep binnen partnerschap, expertise 
(vb. circulaire activiteiten), ..

VDAB Expertise lokale doelgroepen, opleidingen, doorverwijzing en facilitator Niet exhaustief; elke samenstelling van partnerschap mogelijk
 Basis = samenwerkingsovereenkomst + onderbouwde implementatiestrategie



Digibanken: afstemming

Iedereen Digitaal
Connectiviteit
E-inclusiebeleid lokale besturen

Digisprong
Jongeren: geen doelgroep

Edusprong
Volwassenonderwijs als partnerorganisatie
Laagdrempelig en modulair aanbod

Geen dubbelfinanciering



Digibanken: projectondersteuning

Projectsubsidies ter ondersteuning van (kandidaat-)partnerschappen

Meerdere indieningsrondes 2021 – 2022

Maximale projectduur tot eind 2024

Flankerende en ondersteunende acties voor projecten



Oproep ‘Strategische ontwikkeling’ (voortraject)

Doel:
Ondersteuning van kandidaat-partnerschappen
Tijd en ruimte voor samenwerking en gedeelde strategie uit te diepen

Indiener: maturiteit en intentieverklaringen

Budget: 15.000 euro

Duur: maximaal 4 maanden

Output:
Ondertekende samenwerkingsovereenkomst 
Strategisch implementatieplan
Planning
Begroting



Oproep ‘Uitvoering strategie’ 
(implementatietraject)

Doel: ondersteuning aan de uitrol en uitvoering van de dienstverlening

Indiener: als partnerschap  samenwerkingsovereenkomst + strategisch implementatieplan

Budget: maximaal 500.000 euro

Kosten:
Loonkosten
Werkingskosten
Externe prestaties
Overhead
Investeringskosten

Duur: minimaal 24 maanden

Output: effectieve dienstverlening die de 3 doelstellingen uitvoert  tussentijdse rapportering/monitoring



Kennisopbouw

Vrijblijvend advies aan kandidaat-partnerschappen

Rollen en bevoegdheden tussen partners helpen scherpstellen
Indicatoren + monitoringsmethodieken formuleren
Ontwerp van samenwerkingscontracten-en overeenkomst opstellen
Ontwerp van samenwerkingsstrategie SMART helpen formuleren

Lerende netwerken  kennisopbouw tussen digibanken

Monitoring en impactmeting



Communicatie

Lokale zichtbaarheid van digibank verhogen

Ontwikkeling van communicatietools ter 
ondersteuning (banners, templates,...)

Website: basisinfo, goede praktijken



Verwachte timing (onder voorbehoud)

Goedkeuring Vlaamse Regering – kadernota 2 april 2021

RFF – Milestones, costing analysis, fiche 30 april 2021

Kaderbesluit (BVR) oproepen – definitieve goedkeuring Vlaamse Regering Juli 2021 – september 2021

Lancering oproepen ‘Voortraject’ en ‘Implementatietraject’ September 2021

Start trajecten Eind 2021 – begin 2022

Oproeprondes ‘Voortraject’ en ‘Implementatietraject’ Tot eind 2022

Communicatietools November 2021

Kennisopbouw Eind 2021 – begin 2022

Einde projecten 31 december 2024



CONTACT

Hans Rymenams
Diensthoofd Ondersteuning - DWSE

hans.rymenams@vlaanderen.be
0491 86 83 91
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Relanceplannen voor het 
onderwijs: Edusprong

Vicky Vanruysseveldt – Departement Onderwijs



Edusprong

Plan voor een kwalitatief versterkt volwassenenonderwijs in uitvoering 
van het relanceplan “Vlaamse veerkracht”



Corona en levenslang leren

Gebrek aan leercultuur en ondermaatse participatie aan levenslang leren in 
Vlaanderen

Afstandsleren te weinig ingeburgerd => o.a. nood aan professionalisering

Grote groep met zwakke tot geen digitale vaardigheden => opportuniteit voor vwo

Ongekwalificeerde uitstroom en NEET-jongeren => invloed van de 
beperking/vermindering van het contactonderwijs

Presentator
Presentatienotities
De coronacrisis toont aan dat het meer dan ooit belangrijk is dat iedereen de eigen competenties een leven lang versterkt, uitbreidt of vernieuwt. Nochtans kan de leercultuur in Vlaanderen nog een flink stuk beter, de Vlaming is immers moeilijk te verleiden om deel te nemen aan vorming en opleiding. Met een participatie van 8,6% van de 25-64 jarigen aan opleiding of vorming in 2019 zit Vlaanderen in de lagere middenmoot in vergelijking met andere Europese onderwijssystemen.De impact van de coronacrisis  op het volwassenenonderwijs was groot. De centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs stopten met hun fysieke lessen en schakelden – waar mogelijk – over op afstandsleren. Anders dan het leerplichtonderwijs, werden in het volwassenenonderwijs ook heel wat opleidingen afgebroken of niet meer opgestart. Dit afstandsonderwijs, vormen van ‘blended learning’ en digitale evaluatie vormen echter voor heel wat cursisten in het volwassenenonderwijs én centra nog een uitdaging. De digitalisering van de samenleving stelt grote uitdagingen voor wie niet mee is op deze digitale trein Deze coronapandemie heeft dit nog eens op scherp gesteld. Hierin zit een belangrijke opportuniteit voor het volwassenenonderwijs dat al geruime tijd een brede waaier aan ICT-opleidingen voor volwassenen aanbiedt.Tijdens de lockdown haakten heel wat kwetsbare jongeren vroegtijdig af in het onderwijs. Daarnaast is er een substantiële groep zogenaamde NEET-jongeren. Deze groep 15- tot 24-jarigen is niet aan het werk en volgt geen onderwijs of vorming. Een economische crisis is voor veel jongeren en werknemers natuurlijk ook een moment om hun levensloopbaan een andere wending te geven, bijvoorbeeld richting knelpuntberoepen. Het volwassenenonderwijs kan in de bij- en omscholing van deze werknemers en de kwetsbare jongeren een belangrijke rol vervullen.



Speerpunten relance vwo

Het vwo vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om 
levenslang te blijven leren: volwassenenonderwijs als gekend merk

Versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen

Versterking van digitale competenties

Gericht inzetten op kwalificatie

Presentator
Presentatienotities
We mikken met Edusprong op een grotere naamsbekendheid, toeleiding bij het grote publiek en een sterke verankering in de regionale context, alsook op inhoudelijke vernieuwingen die het volwassenenonderwijs een sterkere arbeidsmarktgerichte focus en een 21ste eeuws karakter geven. Flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering staan voorop. Om deze ambitie waar te maken richten we ons op vier inhoudelijke speerpunten:•	Het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren•	Versterken van de arbeidsmarktkansen via om- en bijscholing •	Versterking van digitale competenties •	Het gericht inzetten op kwalificatie Ter ondersteuning van de realisatie van deze speerpunten zal in overleg met het onderwijsveld gewerkt worden via projectoproepen, waarop instellingen van het volwassenenonderwijs een project op maat kunnen indienen. Daarnaast worden een aantal Vlaanderenbrede initiatieven voorzien. Op die manier wordt een centrale visie ontwikkeld, waar lokale projecten hun plaats in vinden. Zowel de visieontwikkeling, als de projecten zijn gericht op de doelstellingen van de verschillende speerpunten en acties, zoals ik ze nu verder zal verduidelijken.



Het volwassenenonderwijs vervult een belangrijke rol in het 
stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren.

een wervende Vlaanderenbrede promotiecampagne
Gefaseerd
Gericht op potentiële cursisten en partners

een opleidingskompas ontwikkelen in afstemming met bestaande initiatieven
Tool opleidingsaanbod volwassenen

een lokale doeltreffende informatieverstrekking met aandacht voor kansengroepen 
in samenwerking met lokale partners en bestaande initiatieven

Begeleiding leervraag

Presentator
Presentatienotities
Het volwassenenonderwijs wil een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van elke Vlaming om levenslang te blijven leren. Dit sluit aan bij de voornemens van de Vlaamse Regering in het regeerakkooord 2019-2024, waar levenslang en levensbreed leren als prioriteit is opgenomen. De experten van het maatschappelijk en economisch relancecomité onderstreepten andermaal het belang ervan. Om deze ambitie waar te maken voorzien we in een wervende Vlaanderenbrede en gefaseerde promotiecampagne. In een eerste fase spelen we kort op de bal met een snelle en actieve campagne gericht op het brede publiek en in het bijzonder op specifieke doelgroepen die ten gevolge van de covid-19 pandemie nood hebben aan her- of omscholing. Daarnaast leggen we een stevige en brede basis voor het profileren van het volwassenenonderwijs als sterk merk bij het grote publiek. Daarom richt de campagne zich niet enkel tot potentiële cursisten, maar ook tot de vele organisaties waarmee de centra lokaal kunnen samenwerken. Daarnaast zal een duidelijk en laagdrempelig opleidingskompas ontwikkeld worden, in afstemming met reeds bestaande initiatieven. Het opleidingskompas is een digitale tool die het opleidingsaanbod voor volwassenen in kaart brengt en kandidaat-cursisten de juiste richting wijst bij het bepalen van hun leernoden. Maar zo’n digitale tool is niet geschikt voor alle doelgroepen. Om alle volwassenen te bereiken en hen te begeleiden bij hun leervraag zal een outreachende aanpak vereist zijn. Daarom activeren we een sterke netoverstijgende regionale samenwerking van de centra met lokale partners die deze functie reeds opnemen zoals VDAB, agentschap integratie en inburgering, OCMW, Huis van het Nederlands en de Leerwinkels.



Versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen

het actief inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften
Regioscan

het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur 
Toekomstgericht en regionaal afgestemd aanbod
Infrastructuur beroepsopleidingen

een doorgedreven EVC-beleid
Gemeenschappelijk vrijstellingenkader

Presentator
Presentatienotities
Dit relanceplan heeft de ambitie om het volwassenenaanbod te versterken op het vlak van duurzame arbeidsmarktgerichte kwalificatiemogelijkheden met een 21ste-eeuws karakter en dit zonder afbreuk te doen aan de brede vorming en het divers en wijdverspreid aanbod waarmee het volwassenenonderwijs zich vandaag al onderscheidt van andere opleidingsverstrekkers.Een lokale invulling van het opleidingsaanbod in samenwerking met andere partners op basis van een regioscan, vormt een sleutelelement. Via een regioscan worden de arbeidsmarktbehoeften geanalyseerd in functie van een regionaal afgestemd opleidingsaanbod. Op die manier wil het relanceplan de regionale verankering van het volwassenenonderwijs stimuleren. Het volwassenenonderwijs zal vervolgens actiever kunnen inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften door het versneld ontwikkelen van toekomstgerichte curricula en infrastructuur, met name voor beroepsopleidingen. Een doorgedreven EVC-beleid wordt ook voorop gesteld in Edusprong, met enerzijds de ontwikkeling van een gemeenschappelijk vrijstellingenkader ter ondersteuning van de centra, en anderzijds de opstart van een samenwerkingsproject met de examencommissie in functie van gemengde trajecten tussen de examencommissie en de centra voor volwassenenonderwijs.



Versterken van arbeidsmarktkansen via om- en bijscholen

het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod

het verder ontwikkelen van verschillende vormen van hybride leren in functie van 
een flexibel en gedifferentieerd aanbod

een inzet op geïntegreerde trajecten  (in het bijzonder voor NT2-leerders en 
laaggeletterden).

Presentator
Presentatienotities
Het verruimen van flexibele opleidingsmogelijkheden zoals een vakantieaanbod, de ontwikkeling van verschillende vormen van hybride leren, waar contactonderwijs, afstandsonderwijs en werkplekleren worden gecombineerd en het inzetten op geïntegreerde trajecten, vooral dan voor NT2-cursisten en laaggeletterden moet leiden tot een flexibeler en gedifferentieerder opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs.



Versterking van digitale competenties

een maatgericht aanbod digitale vaardigheden voor alle werknemers 
Professionaliseringstrajecten onderwijspersoneel
Kansengroepen – open modules

het invoeren van doorgedreven flexibele vormen van hybride leren en een digitale 
cultuur

versterking/uitbreiding van de openleercentra
ontwikkeling en verspreiding van leermiddelen in afstandsonderwijs

Presentator
Presentatienotities
Met het speerpunt ‘Versterking van digitale competenties’ wil het volwassenenonderwijs een belangrijke rol opnemen in het versterken van de digitale competenties van alle Vlamingen.Een maatgericht aanbod van digitale vaardigheden zal worden uitgewerkt voor werknemers die ook in de toekomst zullen blijven telewerken. Met name leerkrachten vormen een belangrijke doelgroep in deze. Zo zal worden ingezet op de een geschikt aanbod voor leerkrachten die hun digitale competenties in functie van afstandsonderwijs en digitale evaluatie wensen te versterken.Ook voor kansengroepen wordt een ICT-aanbod uitgewerkt waarmee digitale geletterdheid wordt gestimuleerd. Wie over onvoldoende digitale vaardigheden beschikt moet daarvoor terecht kunnen in het volwassenenonderwijs. De digitale cultuur binnen de centra zal bovendien versterkt worden met een vernieuwing en uitbreiding van de openleercentra, dat zijn speciale uitgeruste ruimtes waar cursisten zelfstandig kunnen leren. Er zal worden ingezet op een uitbreiding van het aanbod in afstandsonderwijs. Tenslotte zal er ook een gemeenschappelijke tool komen voor de versterking van de mogelijkheden van online inschrijving, intake en interne leertrajectbegeleiding.



Gericht inzetten op kwalificatie

het terugdringen van ongekwalificeerde uitstroom via samenwerking en een 
outreachende aanpak; 

outreachende aanpak in functie van de toeleiding naar het volwassenenonderwijs
een versterking van de cursistenbegeleiding tijdens het leertraject

een doorgedreven samenwerking met de examencommissie. 
nauwere samenwerking tussen het tweedekansonderwijs en de 
examencommissie 

Presentator
Presentatienotities
Het behalen van een diploma secundair onderwijs of een duurzame beroepskwalificatie biedt jongeren een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Met Edusprong zet ik daarom in op het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom via een outreachende aanpak in samenwerking met partnerorganisaties ( waaronder VDAB en Actiris), een aanklampende cursistenbegeleiding tijdens het traject en een doorgedreven samenwerking met de examencommissie. 



Projectoproep I

Projectoproep I: 10 miljoen als 1e financiële injectie
Ontwikkeling van afstandsonderwijs en gerelateerde – versterking openleercentra
Ontwikkeling van hybride leren (combinatie van werkplekleren, afstandsonderwijs 
en contactonderwijs)
Projecten rond aantrek en begeleiding van ongekwalificeerde jongeren
Maatgerichte ICT-opleidingen (met uitzondering van opleidingen voor 
onderwijspersoneel)

Trekkingsrecht en globaal projectplan met vrije besteding over de 
acties/speerpunten heen

Indiendatum: 15/09/2021



Regioscan & Projectoproep II

Vanaf 1 september 2021 – 30 augustus 2022

Werkingsmiddelen en omkadering voor analyse van de lokale 
arbeidsmarktbehoeften in functie van een regionaal afgestemd opleidingsaanbod

Projectoproep II afgestemd op resultaten van de regioscan
Toekomstgerichte curricula
Infrastructuur beroepsopleidingen
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Vragensessie
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DEEL 2| Webinar
‘Vlaamse Veerkracht’ (relance) vertaald in lokaal beleid 
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Toelichting visie en 
beleidskader 

Alenka Le Compte – Mediawijs, Imec (VUB) 
Dany Dewulf – VVSG



Visie en 
beleidskader

Dany Dewulf - VVSG
Alenka Le Compte - Mediawijs

8 juni 
2021



Het belang van een visie en een beleid

- Consequente acties
- Bewuste keuzes maken
- Iedereen kent zijn rol en 

taak
- Opvolging en impactmeting
- ...



Het belang van een brede samenwerking

- Digitale inclusie = multi dimensioneel
- Verschillende partners, sectoren en beleidsdomeinen 

zijn nodig om tot inclusie te komen 

-->Brede samenwerking nodig

- Belangrijk dat iemand die brede samenwerking 
coördineert en iemand de regierol opneemt, 
bijvoorbeeld het lokaal bestuur



Beleidskader digitale inclusie





Toegang





Dienstverlening



Vaardigheden





Lokale 
regierol





Lokale 
regierol



E-inclusie visie voor een lokaal bestuur: 5 elementen

- Outreaching
- Participatie en co-productie
- Transversaal beleid
- Digitale kloof dichten
- Brede geletterdheid 

bevorderen 



Meer info op e-inclusie.be

Je bent ook van harte welkom 
op het lerend netwerk e-

inclusie



dany.dewulf@vvsg.be

alenka.lecompte@mediawijs.be

mailto:dany.dewulf@vvsg.be
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Vragensessie
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Kennismakings- en werksessies

• De Kust
• De Westhoek
• Noord-West-Vlaanderen
• Midden-West-Vlaanderen
• Zuid-West-Vlaanderen
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Slotwoord

Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie
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