
 

 
 

 
DIGITALE ONGELIJKHEDEN VOORKOMEN EN AANPAKKEN                                

ALS ONDERDEEL VAN DE DIGITALISERING VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN 
 
 
 
Doelpubliek 
 
Deze opleiding is bedoeld voor de ambtenaren van de gewestelijke besturen die in 
contact staan met gebruikers: eerstelijnspersoneel, loketpersoneel, onthaalpersoneel 
enz. Daarnaast is de opleiding ook bedoeld voor administratieve medewerkers die 
digitale ongelijkheden willen helpen voorkomen en aanpakken. 
 
Beschrijving van de opleiding  
 
Digitale ongelijkheid of de digitale kloof is een complex verschijnsel dat steeds meer 
bevolkingsgroepen treft. Volgens de Barometer Digitale Inclusie 20201 heeft 8% van de 
Brusselaars geen toegang tot internet of computerapparatuur en bezit 32% beperkte 
digitale vaardigheden. 
 
Omwille van hun opdrachten moeten overheidsambtenaren omgaan met burgers die in 
een situatie van digitale ongelijkheid verkeren. Dergelijke situaties, die complex en 
specifiek zijn voor elk individu, zijn vaak geworteld in een situatie van sociale uitsluiting 
en hebben de neiging die nog te verergeren. Daarom zal de functie van 
overheidsambtenaren moeten evolueren naar een meer uitgesproken begeleiding van 
gebruikers, die dus worden doorverwezen naar de juiste actoren die zich inzetten voor 
digitale inclusie. 
 
De opleiding wordt uitgewerkt en gegeven door experten van CABAN & Easy.brussels, 
het gewestelijk agentschap voor administratieve vereenvoudiging, en bestaat uit drie 
delen. Enerzijds wordt aan de hand van theoretische uiteenzettingen en concrete 
voorbeelden het fenomeen van digitale ongelijkheden belicht. Anderzijds wordt 
aangegeven op welke manier overheidsambtenaren met digitaal achtergestelde 
personen kunnen omgaan en wordt de nadruk gelegd op een juiste begeleiding. Tot slot 
zoomt de opleiding in op de functie van overheidsambtenaren en de evolutie daarvan in 
het kader van de dematerialisatie van de overheidsdiensten. 
 
De opleiding is het resultaat van een samenwerking tussen de GSOB en Easy.brussels als 
onderdeel van Easy Way, het plan voor administratieve vereenvoudiging van het 
Brussels Gewest. Dat plan mikt op een vereenvoudiging van de contacten tussen 
burgers, verenigingen, bedrijven en de overheid. Het maakt deel uit van het digitale 
transitieproces dat sinds de gezondheidscrisis als gevolg van het coronavirus in een 
stroomversnelling is geraakt en wil de digitale inclusie en de digitalisering van de 
overheid nog meer complementair maken.  
 
 
 

 
1 Koning Boudewijnstichting, 2020.  
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Doelstellingen 
 
De opleiding streeft de volgende doelstellingen na:  
 

• Deelnemers bewustmaken van het bestaan van een "digitale kloof" en 
de dimensies en complexiteit daarvan 

• Hen wijzen op stereotypen en hen helpen om daar afstand van te 
nemen 

• Deelnemers leren hoe ze kunnen omgaan met personen die 
geconfronteerd worden met digitale ongelijkheid, om zo beter te 
begrijpen wat ze nodig hebben en daarop in te spelen:  

o een basisdiagnose stellen om vast te stellen wat burgers nodig 
hebben: toegang, leren, digitale of sociale begeleiding 

o praktische kennis opdoen over het begeleidingsaanbod op het 
gebied van digitale inclusie in Brussel 

• Het bezinningsproces van de deelnemers over hun functie en de evolutie 
daarvan in een context van digitalisering van private en overheidsdiensten op 
gang brengen/begeleiden 

 
 
Inhoud 

• Begrippen en voornaamste actoren:  
o De digitale kloof 
o Digitale ongelijkheden 
o Doelpubliek versus variabel 
o Actoren van de digitale inclusie 
o Openbare computerruimtes (OCR)  

• Digitaal achtergestelde personen begeleiden:  
o Een duidelijke diagnose stellen  
o Houding: attitudes en woordenschat  
o Vaardigheden: begeleiding van de gebruikers 

• Het beroep van overheidsambtenaar en de evolutie daarvan in het kader van de 
digitalisering van private en overheidsdiensten in vraag stellen 

 
 
Duur 
½ dag (va 9u00 tot 12u00) - klassikaal  
 
 
Inschrijvingen - Contactpersoon talent.brussels:  
Loopbaancentrum - training@talent.brussels  
 
 
Aantal deelnemers/sessie:  
max. 18 deelnemers  
 
 
 

mailto:training@talent.brussels
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Periode 
 

Van Tot Duur Lesuren Taalrol 

07-10-22 07-10-22 3u 9u00 - 12u00 FR 

20-10-22 20-10-22 3u 9u00 - 12u00 FR 

10-11-22 10-11-22 3u 9u00 - 12u00 FR 

30-11-22 30-11-22 3u 9u00 - 12u00 NL 

06-12-22 06-12-22 3u 9u00 - 12u00 FR 

 
 
 
Samenwerking 
 

 

 

 

Prijs 

De opleiding is gratis  


