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VOORWOORD
Digitalisering van aanbod is een snel voortschrijdende en alomtegenwoordige
evolutie binnen alle levensdomeinen, zowel binnen publieke dienstverlening,
commerciële ondernemingen als het persoonlijk leven. De digitale kloof maakt
echter dat digitalisering uitsluiting verder in de hand werkt.
Een minderheid van 10 tot 15% van de Vlamingen gebruikt nog geen internet. Wie
wel internetgebruiker is, beschikt niet altijd over de vaardigheden om gericht
informatie te zoeken, te vinden, te lezen, te begrijpen, te selecteren en te vertalen
naar de eigen behoeften.
De term E-inclusie wordt momenteel heel vaak gebruikt. Inclusie is een proces
waarbij men de bestaande drempels van uitsluiting tegengaat of neutraliseert,
waardoor individuen opnieuw kunnen participeren in de maatschappij. Het
optimaal participeren aan de gedigitaliseerde samenleving noemen we E-inclusie.
Op het moment dat optimale E-inclusie nog niet bereikt is , spreken we van een
digitale kloof. Deze digitale kloof verwijst naar de afstand tussen mensen met en
mensen zonder toegang tot de actuele informatie- en communicatietechnologieën.
In de literatuur koppelt men de problematiek van de digitale kloof vaak aan
kwetsbare groepen: mensen in armoede, personen met een handicap, bepaalde
etnisch-culturele minderheden, bejaarden, enzovoort. Dat zijn inderdaad
doelgroepen waar internet minder intensief en minder effectief wordt gebruikt.
Hoe om te gaan met de digitale kloof is een kopzorg van honderden beleidsmensen
en communicatiemedewerkers. Die bezorgdheid groeit meer en meer nu
overheidsinstellingen in binnen- en buitenland vaker kiezen voor een verregaande
digitalisering van dienstverlening en communicatie. De drang naar digitalisering
heeft evenveel te maken met besparingswoede als met klantvriendelijke
dienstverlening. Maar het ene matcht niet altijd met het andere.
Ondertussen blijkt de problematiek van de digitale kloof complexer te zijn en
minder gemakkelijk af te bakenen tot specifieke hoofddoelgroepen. Zelfs kansrijke
groepen vinden niet altijd de weg in het overaanbod aan online- en offlinekanalen.
Er is ondertussen al heel wat interessante literatuur verschenen over het thema Einclusie. In dit dossier neemt Centrum Kauwenberg, een vereniging waar armen het
woord nemen, je mee in een proces van de praktische uitwerking van een
computerklas in een vereniging binnen een stedelijk netwerk van partners. Dit
dossier is geen samenvatting van onderzoeksresultaten maar een beschrijving van
dat proces. Een proces van een groep in dialoog met een stedelijk beleid. Hoe kan
de digitale taal meer plaats krijgen binnen een enabling niche of ‘warme plek’ in
onze samenleving?
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ONTSTAAN EN EVOLUTIE VAN DE
COMPUTERKLAS IN CENTRUM
KAUWENBERG
Sterke schouders
De wortels van dit computerproject gaan terug tot in 2012. Toen is er gestart
met een project rond opvoedingsondersteuning in samenwerking met
Vormingplus Antwerpen. Dit project had als doel om het thema opvoeding
meer bespreekbaar te maken in de oudergroep op woensdagnamiddag. De
deelnemers, meestal jonge ouders, konden proeven van diverse digitale
multimedia om daar dan op hun beurt creatief mee aan de slag te gaan. Zo
werden er tal van digitale en analoge collages gemaakt waarin de deelnemers
hun waarden rond het thema opvoeden vorm gaven. De naam van dit project
was ‘Sterke Ouders’ en is gebundeld in een blog met diezelfde naam.

Ridders van de @penstraart
Dit project prikkelde andere werkingen binnen Centrum Kauwenberg
waardoor vragen rond computer, internet en sociale media meer en meer op
de voorgrond kwamen. De vraag om met computers aan de slag te gaan, was
groot. De samenwerking die we vanuit het project ‘Sterke Ouders’ hadden
met Vormingplus, maakte het mogelijk om een computerklas in te richten
omdat zij over geschoolde lesgevers en een mobiele computerklas
beschikten.
De lessen werden tweewekelijks gegeven en de thema’s die aan bod
kwamen waren o.a. Facebook, foto’s delen, basis Word… . Daarnaast werden
ook de eerste stappen gezet met de groep naar de Webpunten van de stad
Antwerpen. Webpunten zijn plaatsen in de stad waar mensen gratis gebruik
kunnen maken van computers en tegen een kleine vergoeding ook
lespakketten kunnen volgen.
Later sloot Dot.kom, de beheerder van de Webpunten in Antwerpen, zich aan
als partner van dit project en een medewerker kwam in een eerste fase
maandelijks een workshop geven. Daarnaast zagen we dat mensen uit
andere verenigingen ook de weg vonden naar deze workshops.

4

Met deze lessen werd er een groep van een tiental deelnemers bereikt.
Deze workshops waren een goede introductie van nieuwe media in de
werking. We merkten dat er een grote onzekerheid was bij de mensen
over de eigen leermogelijkheden en leersnelheid. Dit gaat hand in hand
met een zeer hoogdrempelig beeld van het bestaande extern
vormingsaanbod zoals de bv. de Webpunten. De behoefte om lessen
binnen de vereniging te blijven organiseren, bleef noodzakelijk.

Het voorjaar 2015
Zoals we hierboven reeds aangehaald hebben, waren de workshops die we
totdantoe gegeven hadden een goede introductie van nieuwe media aan een
groep mensen die nauwelijks of niet hiermee in aanraking waren gekomen.
Mensen die nog nooit met computers gewerkt hadden, sloten bij de groep
aan en regelmatig zagen we nieuwe gezichten. Er ontstond een sfeer waarbij
nieuwe media normaal en plezant kon zijn. Maar we merkten dat deze
workshops nog onvoldoende afgestemd waren op de noden van de
deelnemers.
Vanaf 2015 werd er op wekelijkse basis een workshop ingericht. Tot juni
verzorgden zowel Dot.kom, als Vormingplus Antwerpen deze lessen. De groep
werd ook in twee groepen onderverdeeld, beginners en gevorderden. Dit
deden we omdat we een grote instroom kenden van nieuwe deelnemers en
de vaardigheden rond computergebruik varieerden heel sterk tussen de
verschillende deelnemers. De beginners kregen gericht een basispakket
aangeboden, terwijl de gevorderden meer thematisch aan de slag gingen
rond sociale media, online bankieren…
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Het najaar 2015
Vanaf september 2015 hebben we gekozen om met Dot.kom verder te gaan
als partner en als medeorganisator van de computerlessen. Met dit grote
verschil dat er vanaf dan ook vier vrijwilligers de computerlessen mee
begeleidden. Deze vrijwilligers werden aangeworven via de sites
vrijwilligerswerk.be en 11.be. Vormingplus gaf als nazorgtraject een
opleidingsdag aan deze vrijwilligers.
De groep werd niet meer verdeeld in beginners en gevorderden. Het was
voortaan één groep die de ene week les kreeg van een medewerker van
Dot.kom en de andere week kon gebruik maken van de kennis van de
vrijwilligers om allerhande vragen rond computergebruik te stellen. Een
gerichte les werd dus afgewisseld door een vrije inloop waar mensen vragen
konden stellen. Deze formule had succes want meestal waren er een
vijftiental deelnemers aanwezig. Qua computerkennis waren de niveuas toch
divers. Qua leeftijd waren het vooral vijftigplussers die de lessen volgden.
Logistiek waren we niet langer afhankelijk van een externe organisatie. We
beschikten vanaf oktober 2016 over 8 nieuwe laptops die perfect dienst
konden doen als basis voor een meer autonome computerklas.

Gaandeweg heeft een vrijwilliger zich geëngageerd om vragen van de
mensen tijdens de les te bundelen en deze vooraan aan heel de groep toe te
lichten. Ad hoc ingaan op vragen kon zeker nog altijd maar we merkten dat
het bundelen van vragen veel voordelen bood. Zo kwamen vaak dezelfde
vragen en problemen terug. Deze dan klassikaal toelichten, bracht de hele
groep iets bij.

De computerklas begeleid door een medewerker van Dot.kom
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Het voorjaar 2016
De lessen werden in 2016 verder gezet met dat grote verschil dat deze klas
enkel werd begeleid door vrijwilligers. Eén vrijwilliger met een ICTachtergrond en 5 jaar werkervaring bij Atel begeleidde de groep en de andere
vrijwilligers ondersteunden de deelnemers in het lokaal. De samenwerking
met Dot.kom bleef natuurlijk bestaan in de vorm van ondersteuning op
momenten dat vrijwilligers zouden afhaken. De thema’s werden voor 6
maanden vastgelegd en gekozen in samenspraak met de deelnemers. De
thema’s waren eerder een leidraad want de lessen werden aangepast aan het
tempo van de deelnemers.

Het najaar 2016
Tijdens het najaar van 2016 hebben we de zesmaandelijkse planningen
veranderd naar tweemaandelijkse planningen. Zo konden we de planning
sneller aanpassen aan noden en vragen van mensen.
We zijn tevens gestart in die periode met een ‘back to basics’ aanpak omdat
we merkten dat mensen hun basisvaardigheden voor computergebruik nog
steeds te beperkt waren. We hebben deze lessen de naam ‘computer opstap’
gegeven en gebruik gemaakt van de site ‘ik oefen.be’ van Digipolis.

Een nieuwe computerklas ‘Digikoffie’ vanaf 2017
Centrum Kauwenberg trachtte mensen toe te leiden naar een computerklas
die tweemaal per week werd georganiseerd. Deze deelnemers kwamen uit
andere verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen maar ook
evengoed uit dienstenhuizen, CAW’s en OCMW’s. Het project ‘Digikoffie’ dat
werd goedgekeurd bij de burgerbegroting 2017 maakte het mogelijk om deze
computerklas te optimaliseren. Zo konden een beamer, 12 tablets en 8
laptops aangekocht worden.
De naam ‘Digikoffie’ is er dan ook niet zomaar gekomen want we weten
vanuit onze expertise in het werken met kansengroepen dat een warm
onthaal zeer belangrijk is voor mensen. ‘Een klapke doen’ met een goede tas
koffie is dan voor ons ook een evidentie om van daaruit verder te gaan met
een gestructureerde computerles. We merken daarbij ook dat het sociale
aspect, het doorbreken van het isolement, vaak mensen motiveert om tot
‘Digikoffie’ te komen.
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Nieuw materiaal om mee aan de slag te gaan. “We zijn er klaar voor!”

‘Digikoffie’ met en door vrijwilligers
Vrijwilligerswerk heeft zeer veel voordelen: het leren kennen van nieuwe
organisaties, het opbouwen van sociale contacten, het vergroten van je
netwerk, het aanleren van nieuwe vaardigheden, het gevoel ergens bij te
horen… Voor mensen in armoede, die vaker in uitsluiting leven, een kleiner
netwerk hebben, vaker gekwetst zijn, minder zelfvertrouwen hebben…
betekent vrijwilligerswerk soms nog net iets extra. Bijvoorbeeld het gevoel
zelf iets te kunnen geven ipv altijd de vragende partij te zijn. Of het
doorbreken van een kleine kring mensen die vaak enkel bestaat uit
hulpverleners of andere mensen in armoede.
De laatste jaren wordt vrijwilligerswerk alsmaar meer ingeschakeld als
instrument tot activering. OCMW, VDAB… stimuleren vrijwilligerswerk als
eerste voorbereidende stap richting tewerkstelling. Dit kan in bepaalde
gevallen een eerste stap zijn richting regelmatige inzet, samenwerken… Echter
tast dit de kern van een vrijwillige inzet aan, en bovendien is het zeker niet
altijd zo dat er betaald werk komt van vrijwillig werk. In sommige gevallen
wordt vrijwilligerswerk zelfs een ongewild eindstation, omdat mensen er in
‘geparkeerd’ worden wegens te weinig plaatsen in sociale economie of andere
jobs voor laaggeschoolden.
De computerklas ‘Digikoffie’ van Centrum Kauwenberg wordt begeleid door 4
vrijwilligers waarvan 2 vrijwilligers zich in een kwetsbare maatschappelijk
positie bevinden. Deze vrijwilligers hebben nood aan dichte betrokkenheid en
ondersteuning. Het is zeer mooi om te zien hoe het groeiproces van deze
vrijwilligers zich uit in een doorgedreven engagement maar het is zeker niet
evident om hier extra ruimte en ondersteuning voor te bieden.
Zo werd de materiaalkeuze voor deze computerklas gemaakt door een
vrijwilliger in samenspraak met vaste medewerkers van Centrum Kauwenberg.
De uitbouw van deze computerklas werd voor het grootste gedeelte
gerealiseerd door kwetsbare vrijwilligers en deze uitdaging kan dan weer
empowered werken om een groeiproces te versterken. Dit is zowel een
groeiproces voor de vrijwilligers als voor ons als organisatie.
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Op vrijdag 21/04/2017 zette de computerklas van Centrum Kauwenberg haar
deuren open onder de noemer van een grote samenkomst om de vernieuwde
en uitgebreide klas voor te stellen aan de andere verenigingen binnen STAAN. Deze vernieuwing werd mogelijk gemaakt met subsidies van de
burgerbegroting. Tijdens deze voormiddag konden mensen kennis maken met
laptops en tablets onder de vakkundige begeleiding van vrijwilligers en 2
medewerkers van Posthof. Daarnaast lichtte de vrijwilliger Dirk met trots het
hele installatieproces van de computerklas toe aan een twintigtal deelnemers
en medewerkers van de stad Antwerpen en Posthof. Door dit toonmoment
mochten we reeds 3 nieuwe deelnemers ontvangen voor de wekelijkse
computerles.
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LAAGGELETTERDHEID, EEN REALITEIT

Vroeger sprak je over analfabetisme, vandaag heet dat laaggeletterdheid.
Naar schatting is één op de zes Vlamingen laaggeletterd. Kathy De Winter van
het Vlaams Ondersteuningscentrum voor Basiseducatie meent dat
laaggeletterdheid veel verder gaat dan analfebetisme. Laaggeletterden
beschikken niet over basisvaardigheden om informatie te verwerken. Ze
kunnen bijvoorbeeld niet met de computer werken of hebben de basis van
rekenen niet onder de knie. Net doordat de kennismaatschappij steeds
hogere eisen stelt, neemt de groep laaggeletterden ook toe.
Eén duidelijk afgelijnde oorzaak van laaggeletterdheid is er niet. Vaak is het
een combinatie van verschillende factoren. Zo spelen de thuissituatie en
sociale omgeving, onderwijs, individuele factoren en negatieve ervaringen een
belangrijke rol.
Wie laaggeletterd is, loopt onvermijdelijk een informatieachterstand op. Dit
heeft gevolgen op allerlei vlakken. In het persoonlijk leven is het vinden van
informatie voor laaggeletterden vaak zo ingewikkeld dat ze er niet eens aan
beginnen. Daarbij is het kennisniveau vaak het belangrijkste
concurrentievoordeel van een onderneming. Ook laagopgeleide werknemers
moeten ervoor zorgen dat ze de ontwikkelingen bijhouden en breed inzetbaar
zijn. In extreme vorm leidt laaggeletterdheid tot uitsluiting op de
arbeidsmarkt. Daarbij is geletterdheid niet alleen cruciaal om een job te
vinden. Taal- en rekenvaardigheden zijn een voorwaarde voor culturele,
sociale en politieke participatie.
Aan de computerklas nemen mensen die laaggeletterd zijn deel. Vanuit de
doelstelling dat we met de computerklas net mensen willen bereiken die
weinig of geen toegang vinden tot de digitale wereld, is dit zeker een positief
signaal. Deze lessen worden trager en meer op maat van de deelnemers
gegeven. Dit is een trager lesproces maar dat is noodzakelijk om iedere
deelnemer mee te krijgen tijdens deze lessen.
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Een getuigenis van Francis
Francis is een man van 70 jaar die al geruime tijd de computerlessen in
Centrum Kauwenberg volgt. Hij is laaggeletterd en heeft het heel moeilijk
om woorden en zinnen te lezen en te vormen. Francis was gedurende
veertig jaar tewerk gesteld in een beschutte werkplaats waar zijn
laaggeletterdheid geen obstakel vormde. Naast zijn job had, en heeft
Francis nog steeds, een bloeiend netwerk dat opgebouwd is rond zijn passie
van motorfietsen van het type Dax. Hij wordt door iedereen ook ‘papa Dax’
genoemd.
Francis vindt die hele digitalisering zeker en vast een voordeel en gebruikt
zijn smartphone als een handig werkinstrument om in contact te blijven
met zijn netwerk.
“Vroeger was het veel moeilijker. Ik had toen ook
al contacten in het buitenland voor onderdelen
voor mijn brommers. Maar dat was veel moeilijker
omdat ik via telefoon alles moest regelen. Nu
verloopt veel via Facebook en Messenger.”

“De tijden dat ik met mijn taalbord woorden
moest vormen, zijn gelukkig voorbij. De
moderne spraakprogramma’s helpen mij enorm
goed en maken mij het leven veel
gemakkelijker. Ik heb het gevoel een leven te
hebben zoals iedereen.”

Francis gebruikt zijn smartphone intensief. De apps met duidelijke iconen
zijn makkelijk te herkennen en via een paar handelingen kan hij
belangrijke informatie opzoeken zoals bv. de kalender die hij intensief
gebruikt en die hem helpt om afspraken te maken.
Zijn Facebook account geeft Francis vrijheid en zorgt ervoor dat hij het
gevoel heeft verbonden te zijn met mensen. Ontcijferen van berichten
neemt soms wel wat tijd in beslag maar die moeite neemt hij er graag bij.
Als berichten te complex zijn, laat hij deze vertalen via het programma
Dragon. Via dit programma maakt Francis ook volzinnen om deze dan
vervolgens te versturen via een bericht of mail. Excel gebruikt hij om
lijsten aan te maken. Heel eenvoudig maar superhandig vindt Francis.
Francis kan niet genoeg benadrukken hoe deze digitale hulpmiddelen zijn
wereld verruimd hebben. Hij deelt zijn passie voor bromfietsen met
duizenden mensen via die digitale weg en hier in België blijft hij sowieso
ook fysiek in contact met jonge mensen die de toekomst vormen voor
deze passie.
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SAMENWERKINGEN/
PARTNERSCHAPPEN

Het is logisch dat computerlessen alleen inrichten in een vereniging niet
voldoende is om aan E-inclusie te werken. We staan met de computerklas van
Centrum Kauwenberg dan ook in verbinding met een netwerk van partners.

We maken deel uit van het stedelijk netwerk STA-AN. De verbindingen met de
andere verenigingen waar armen het woord nemen in Antwerpen is van groot
belang en tegelijkertijd evident. Het concept ‘grote samenkomst’ is typisch
binnen STA-AN. Mensen in armoede van de verschillende verenigingen waar
armen het woord nemen gaan in dialoog met mekaar, partnerorganisaties en
het stedelijk beleid.

'Het grootste Webpunt'
Het voorjaar 2015 werd afgesloten met een grote samenkomst. Op 11 juni
heeft Centrum Kauwenberg in partnerschap met de stad Antwerpen, Dot.kom
en Vormingplus Antwerpen een grote samenkomst georganiseerd rond het
thema E-inclusie. De doelstelling van deze samenkomst was om mensen die
in armoede leven te laten kennis maken met Webpunten in Antwerpen. Zoals
voorheen al vermeld, maken mensen die in armoede leven zeer weinig
gebruik van dit gratis aanbod.
Deze samenkomst ging door in het Webpunt van Permeke en werd opgevat
als een soort doorschuifsysteem. Mensen konden in de eerste plaats kennis
maken met het bestaand computeraanbod in het Webpunt. Daarnaast was er
een bevraging die dieper inging op het thema E-inclusie. En tot slot was er
een Kahoot-kwis waar mensen hun pc-kennis konden testen.

“Veel diensten vind je online. Hoe ga je daar mee om? Doe je
dat zelf? Vraag je hulp aan professionals?”
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“Ik ben blij dat ik op deze manier een Webpunt heb leren
kennen.”

Grote samenkomst over de toekomst van E-inclusie
binnen STA-AN
Binnen het kader van een visieontwikkeling rond E-inclusie binnen STA-AN
heeft Centrum Kauwenberg samen met de andere verenigingen, de stad
Antwerpen en partners 2 bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema. De
eerste vond plaats op 22 juni en deze was in de eerste plaats bedoeld voor
de vaste werkers binnen de verenigingen van STA-AN. Het was een soort
voortraject of voorbereiding voor een grote samenkomst die op 27
september zou plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomst werd er in
verschillende groepen kritisch nagedacht over het werven en bieden van
kansen over digitalisering. Daarnaast kwam het structurele luik ook aan
bod en werd het aanbod van en naar de stad toe onder de loep genomen.
Op 27 september vond dan de eigenlijke grote samenkomst rond Einclusie plaats. Er werd gewerkt met 10 mediaprofielen die ontwikkeld
werden voor middenveldorganisaties en beleidsactoren die willen werken
aan mediacompetenties. Deze 10 mediaprofielen werden voorgesteld aan
de hand van dieren die bepaalde kenmerken bevatten. Deelnemers
konden zichzelf herkennen in een profiel dat het meeste aansloot bij zijn
of haar digitaal mediagebruik. Van daaruit werd dan verder bekeken en
besproken welke noden deelnemers hadden omtrent digitaal
mediagebruik. Ingaan op deze mediaprofielen zou ons te ver leiden en
daarom verwijzen we graag door naar volgende site: www.mediaprofiel.be

De meeste deelnemers bevonden zich bij de ‘digital outcasts’,
‘hopelessy undigital’ en ‘digital fighters’. Voor velen zou het
profiel van ‘smoothly digital’ al veel beteken en helpend zijn.
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Dialoogmomenten met medewerkers van de stad
Antwerpen
Jaarlijks vonden er dialoogmomenten plaats tussen de deelnemers van de
computerklas en een medewerker van de stad Antwerpen. Dit gaven de
deelnemers alvast aan de stad mee:
- Belang van goed onderwijs rond digitalisering dat meer gericht is op
senioren.
- Degelijke prijsstellingen voor computers. Nu blijft de aankoop van een
computer vaak een enorm hoge drempel. Daardoor kan er thuis niet verder
geëxperimenteerd worden met de opgedane kennis.
- Les krijgen in ‘mensentaal’ wordt als zeer belangrijk ervaren. Nu wordt er
vaak nog op een te gespecialiseerde manier les gegeven.
- De huisregels binnen de Webpunten durven nog al eens verschillen. In het
ene Webpunt mag je bv. praten, in een ander moet je heel stil zijn wat dan
weer niet uitnodigt om zaken te vragen.
- De lessen gaan overal zeer snel. De lessen in Centrum Kauwenberg worden
zelfs als te snel ervaren. Dit is en blijft een zeer groot aandachtspunt.
Vertragen, vertragen en nog eens vertragen…
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Lerend netwerk E-inclusie van de Stad Antwerpen
Wij merken als middenveldorganisatie dat mensen die in kansarmoede leven
niet aan hun rechten toekomen sinds er gekozen wordt voor de digitale
strategie op gebied van stedelijke dienstverlening. Mensen hebben recht op
basisdienstverlening. Op dit moment werkt het systeem uitsluitend en dit is
nefast voor de burgers in de stad Antwerpen.
Digibeten zijn mensen die door één of enkele redenen nooit in staat zullen
zijn online te werken. Digitaal werken is niet verankerd in hun leefwereld. De
e-dienstverlening is voor hen geen dienstverlening maar een reden om niet te
kunnen aansluiten bij de samenleving.
Samen met Samenlevingsopbouw Antwerpen, Open School, Atlas, Dot.kom,
IMEC, Vormingplus, Gezinsbond en Elegast nemen wij deel aan het
structureel lerend netwerk E-inclusie van de stad Antwerpen. Met dit overleg
worden noden, knelpunten en goede praktijken rond E-inclusie samen
gebracht.

Posthof en de Webpunten binnen de stad Antwerpen
Een Webpunt is een publieke computerruimte, ingebed in kansarme wijken in
Antwerpen, waar gratis toegang, begeleiding en vormingen op maat worden
aangeboden om de zelfredzaamheid van Antwerpse burgers in de digitale
wereld te vergroten.
Zoals we hierboven al hebben aangegeven blijft dit initiatief van de stad
Antwerpen nog steeds te hoogdrempelig voor een grote groep mensen. Een
kleine groep van mensen die wij bereiken met de computerlessen gaven dit
tijdens een dialoogmoment met de stad Antwerpen al aan. Toch is het van
zeer groot belang dat wij in overleg blijven met Posthof om te kijken hoe we
de drempels naar deze Webpunten kunnen verkleinen.

Gezinsbond en Childfocus
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Wij zetelen in de stuurgroep van de totstandkoming van de site ‘Veilig Online’
van de Gezinsbond. Daarnaast heeft de gezinsbond de oudergroep 2 keer
bevraagd naar hun mening over de site. Tevens zal op de toekomstige site ook
een getuigenis te zien zijn van een moeder uit de oudergroep en haar zoon
over het gebruik van sociale media.

Het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid
Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Mediawijsheid van de Vlaamse
overheid en Imec vzw. Mediawijs helpt de inwonders van Vlaanderen en
Brussel om bewust, actief, kritisch en creatief media te gebruiken om deel te
nemen aan onze maatschappij. Wij nemen vanuit Centrum Kauwenberg deel
aan overlegmomenten tussen en met het Vlaamse mediawijsheidsveld.
Zo werken wij momenteel ook mee aan de uitwerking van de subsite ‘digitale
basiscompetenties’ en brengen wij het cliëntenperspectief van mensen die
armoede leven binnen in dit overleg.
In het boek ‘Allemaal Digitaal?’ van Ilse Mariën en Sara Van Damme hebben
wij ook een bijdrage geleverd aan bouwblok 5 met de titel ‘betaalbare en
kwaliteitsvolle toegang’. Daar wordt de computerklas van Centrum
Kauwenberg als ‘goodpractice’ voorgesteld.
In februari hebben 3 moeders meegewerkt aan een co-creatietraject met
bewoners, zorgeverleners en stadsmedewerkers voor de optimalisatie van het
E-loket van de stad Antwerpen. De 3 moeders werden bevraagd rond de
levensgebeurtenis ‘geboorte’ en specifiek over de drempels die zij ervaren bij
gebruik van ICT.

Budget In Zicht Antwerpen
BudgetInZicht Antwerpen is een samenwerkingsverband tussen CAW
Antwerpen, de 24 OCMW’s uit regio Antwerpen, Verenigingen waar Armen het
Woord Nemen via Centrum Kauwenberg vzw, Samenlevingsopbouw Stad
Antwerpen en KDG Hogeschool, we werken aan het verbeteren van de
schuldhulpverlening en aan preventieve acties inzake schuldenproblematiek
in regio Antwerpen.

'Budgetpraat' en 'Schuldenvrij, daar blijf ik bij'
De samenwerking met BudgetInZicht is ook gelinkt aan 2 projecten van het
OCMW Antwerpen. Nml. ‘budgetpraat’ en ‘schuldenvrij, daar blijf ik bij’. Zo
werden er tijdens deze sessies workshops online bankieren gegeven.
Daarnaast is de sociale insteek van deze projecten heel belangrijk. Mensen
praten in groep over hun ervaringen met schulden. Herkenning en erkenning
spelen hierbij een belangrijke rol en de link met onze wekelijkse lessen is dan
ook heel duidelijk.

Vrijwilligerswerk.be en servicepunt vrijwilligerswerk Antwerpen
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De computerklas wordt momenteel begeleid door een team van 4
vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is van essentieel belang om deze computerklas
vorm te geven en te blijven geven in de toekomst.

BELEIDSAANBEVELINGEN
Zoals we in de inleiding al aangaven, zijn de ervaringen vanuit de groep altijd
een leidraad geweest tijdens dit proces. Het is een heel organisch proces
geweest met ups en downs. Maar steeds in dialoog met partners. Deze
dialoog vormde vaak een spiegel voor onze organisatie maar ook voor de
partners. Een groot deel van onderstaande aanbevelingen komen reeds voor
in de nota rond digitalisering van het Netwerk Tegen Armoede. Wij bundelen
de aanbevelingen waar onze groep zich in kon vinden.
-Bespaar niet op laagdrempelige, bereikbare en persoonlijke dienstverlening
voor kwetsbare groepen.
-Vermijd informatie of dienstverlening die enkel digitaal toegankelijk is, zet
altijd in op verschillende informatiekanalen.
-Internettoegang thuis is zeer belangrijk en kan gestimuleerd worden met
een toegankelijk sociaal internettarief dat automatisch wordt toegekend of
gratis draadloze netwerken.
-Laagdrempelige openbare computerruimtes met opgeleide begeleiders met
de nodige technische, administratieve en vooral sociale kennis. Dit laatste is
zeer belangrijk opdat mensen zich welkom voelen en vragen durven stellen
aan de begeleiding.
-Digitalisering van dienstverlening kan niet zonder investering in een
aangepast e-inclusie aanbod om het voor kwetsbare groepen toegankelijk te
maken.
-Het e-inclusie opleidingsaanbod moet rekening houden met specifieke
leerdrempels van kwetsbare groepen zoals het niet beheersen van taal, een
gebrek aan zelfvertrouwen en laaggeletterdheid.
-Er is een grote nood aan een debat over gegevensdeling vanuit het
perspectief van de cliënt. Dit is zeer belangrijk om duidelijke afspraken te
maken over duidelijke regels wie, wat, wanneer, waarom mag delen met wie.
-Vrijwilligers zijn essentieel in heel dit proces. Voorzie voldoende
ondersteuning voor deze vrijwilligers.
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DE TOEKOMST
Het is logisch dat wij vanuit Centrum Kauwenberg van nabij betrokken
blijven bij het overleg met de stad rond E-inclusie en E-dienstverlening. Er
blijft duidelijk een grote groep mensen bestaan die de weg naar het
digitale aanbod niet vindt. Een deel van deze mensen kan via vorming en
laagdrempelige initiatieven de aansluiting bij die digitale wereld vinden
maar een ander deel zal nooit mee kunnen. Deze mensen dreigen niet tot
hun rechten te komen omwille van digitalisering van de dienstverlening.
Laaggeletterdheid blijft een realiteit bij mensen die in armoede leven.
Tijdens de computerlessen wordt het tempo aangepast aan deze doelgroep
en krijgen zij ondersteuning van vrijwilligers om de aansluiting tijdens de
lessen zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch merken we dat een aantal
deelnemers net door deze digitalisering op een andere, meer gepaste
manier leren communiceren met hun omgeving. Ook van deze realiteit
moeten we ons bewust blijven. Traagheid in onze lessen implementeren
blijft een aandachtspunt. Het is net door deze traagheid dat mensen hun
schaamtegevoel leren overwinnen.
Het is duidelijk dat er nood blijft aan een zeer laagdrempelig lesaanbod
buiten de bestaande initiatieven van de stad die vaak nog te
hoogdrempelig zijn. Daarnaast willen we verder werken met deze
computerklas aan een structurele inbedding binnen de stedelijke context
van de stad Antwerpen. Een intensievere, meer gestructureerde
samenwerking met partners kan de zoektocht naar een passende
ondersteuning voor digital outcasts verbeteren. De uitdaging blijft om deze
doelgroep te bereiken want wij merken zelfs hier in de werking van
Centrum Kauwenberg ook dat veel mensen gewoon niet willen deelnemen
aan de computerklas. Zelfs voor die mensen blijft de drempel te hoog, ook
al vinden deze lessen plaats in een vertrouwde omgeving. Daarom zullen
we in de toekomst dit project ook outreachend inzetten om mensen voor
wie deze computerklas nog te hoogdrempelig is, te bereiken. Op die
manier kunnen we ook meer op maat en op vraag werken van organisaties
en vooral van mensen.
Daarnaast zijn we ons ook bewust dat er meer op maat van mensen moet
gewerkt worden. De interesse voor klassikale lessen neemt duidelijk af.
Mensen kunnen participeren aan deze digitale samenleving volgens hun
noden en behoeften. Dat kan op laptop, smartphone of tablet zijn. Ingaan
op een specifieke nood of vraag van een persoon wordt als waardevoller
ervaren dan de lessen rond bepaalde thema’s. Het is een beetje van: “ik
gebruik mijn toestel op mijn manier en ik trek mijn plan.”
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BIJLAGEN
Uitnodiging voor de grote samenkomst ‘Het grootste Webpunt’
van 11 juni 2015

19

Uitnodiging voor de voorstelling van de vernieuwde
computerklas. Deze vond plaats op 21 april 2017
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Een staal van de planning van de computerklas.
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Verslag van een dialoogtafel tijdens ‘Het grootste
Webpunt’ van 11 juni 2015
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Verslag van een dialoogtafel tijdens de grote
samenkomst van 27 september 2018
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