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1. Inleiding 

1.1. Centrum Kauwenberg 

Centrum Kauwenberg is erkend als vereniging waar armen het woord nemen met een kinder- en jeugdwerking. Als 

vereniging waar armen het woord nemen werken we aan de volgende criteria: armen verenigen zich, armen nemen 

het woord, werken aan maatschappelijke emancipatie, werken aan maatschappelijke structuren, dialoog met de sa-

menleving en het beleid, ander armen blijven zoeken. De criteria worden gerealiseerd in de verschillende activiteiten 

en projecten van Centrum Kauwenberg. De kinderwerking heeft tot doel de kinderen en jongeren van arme gezinnen 

de kans te geven om in groepsverband hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te ontplooien om zo een positieve 

identiteit te ontwikkelen. 

Mensen ervaren dat ze niet langer meer alleen en geïsoleerd staan. Schuld, schaamte en een negatief zelfbeeld kun-

nen plaats maken voor identiteit en zelfvertrouwen. In Centrum Kauwenberg ontmoeten personen en gezinnen die 

in (generatie)armoede leven elkaar. Ze spreken over een zelfde ervaring van uitsluiting en armoede. Er is (h)

erkenning. Ze vinden steun en kracht bij elkaar. 



 

We brengen mensen in armoede en andere mensen samen om vanuit de ervaring van mensen in armoede sociale 

uitsluiting van mensen in armoede weg te werken. In de visie van Centrum Kauwenberg zijn enkel individuele bege-

leiding en ondersteuning ontoereikend om armoede te bestrijden. Mensen die in armoede leven, vinden het belang-

rijk om samen te komen en zich te organiseren, zodat ze als groep en als individu een plaats kunnen innemen in de 

samenleving. Door samen te komen in groep ontwikkelen mensen een meer positieve identiteit en kunnen zij kracht 

vinden om zelf iets aan hun situatie te veranderen. Naast groepsvorming en individuele ondersteuning is het noodza-

kelijk samen met de armen zelf te werken aan verandering van maatschappelijke structuren die armoede veroorza-

ken en in dialoog te gaan met het beleid en de samenleving. 

Naast de mogelijkheid tot ontmoeting biedt de vereniging een ruim aanbod aan activiteiten (vormingen, ervaringsge-

richte groepen, themagroepen, uitstappen,…) die een aanzet zijn om armoede in haar verschillende facetten en op 

verschillende levensdomeinen te bestrijden. De groepen vormen de basis om te werken aan de verandering van de 

maatschappelijke structuren en om de dialoog met de samenleving en het beleid aan te gaan. 



 

1.2 Wat vooraf ging: het project ‘Sterke Ouders’ 

 

Naast de opvoeding van de kinderen leefde er bij de groep jonge ouders een grote interesse om met nieuwe en soci-

ale media te werken. Nieuwe media, en dan vooral Facebook, zijn voor vele ouders en hun kinderen het ultieme 

communicatiemiddel. 

In een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden en ideeën om met deze nieuwe media en het opvoedingsthema aan de 

slag te gaan met deze oudergroep, kwamen we terecht bij Vormingplus Antwerpen. Hier was een nieuw projecten-

team samengesteld voor het werkterrein Opvoedingsondersteuning. De medewerkers ontwikkelen projecten volgens 

de sociaal-culturele methodiek. Dit wil zeggen dat deelnemers zelf mee het doel en de inhoud van het project bepa-

len. Daarnaast is er ook een team Nieuwe Media en een batterij ICT-materiaal. Kortom, de ideale mix aan ingrediën-

ten om samen aan de slag te gaan. 

In zes maanden tijd hebben we andermaal samen verhalen gesprokkeld over opgroeien en opvoeden in de stad, met 

een nieuwe aanpak. De kracht en de creativiteit van de ouders werd op een andere manier aangesproken. Ze lieten 

hun droombeelden en idealen tot uiting komen in beelden, muziek en een weblog. “Hoe bouw je een verhaal op? 

Welke sfeer kan je in beelden brengen? Hoe kan je een idee presenteren op een blog? Hoe staan wij tegenover op-

groeien in de stad? Wie zijn wij zelf, als opvoeders?”: op dit alles en nog veel meer hebben we antwoorden gezocht 

in het hart van Antwerpen. Onze verhalen en belevingen vind je terug op de website www.sterkeouders.be. 

http://www.sterkeouders.be


 

Dit project kent wel wat bijval en mag op een ruime interesse 

rekenen. ‘Sterke Ouders’ werd onder andere geselecteerd bij 

de 10 laureaten van de E-Award 2013 het project werd ook al 

voorgesteld op: 

-Forumdag op het Netwerk tegen Armoede rond het the-

ma gezin van 8 november 2012. 

-Workshop op 5e congres van de Opvoeding Expo op 13 

december 2012 te Brussel. 

-Studiedag ‘Armoede en e-inclusie’ op 30 mei 2013 in het 

Kultuurkaffee op de campus van de VUB. Deze studiedag 

was een initiatief van Mediawijs.be, Wie Online en het 

Netwerk tegen armoede. 

 



 

Een vervolg 

Het samenbrengen van expertises, middelen en mensen brengt zoveel meer potentieel op gang om daadkrachtig te 

werken. We zijn met het project ‘Sterke Ouders’ er in korte tijd in geslaagd om een moeilijk thema bespreekbaar te 

maken en om de deelnemers te zien groeien naar een enthousiast en creatief samenwerkend team en vooral om 

hun goesting te doen krijgen in leren… en in participeren. Anderzijds vonden de tentakels van dit project ook hun 

weg naar andere groepen in Centrum Kauwenberg. 

Naast jonge gezinnen bezoeken ook oudere, vaak geïsoleerde mensen Centrum Kauwenberg. Deze mensen vinden 

vaak hun aansluiting bij de dagelijkse instuiven en het is tijdens deze momenten dat vragen rond computers ook naar 

boven kwamen. De vraag om met computers aan de slag te gaan in Centrum Kauwenberg drong zich dus zeer sterk 

op. 



 

Digitale inclusie: achtergrond (jaarboek ‘armoede en sociale uitsluiting 2012) 

Kansarme bevolkingsgroepen, zoals mensen in armoede, lopen een groter risico op digitale uitsluiting vanwege hun 

sociaaleconomische positie. Kwetsbare groepen hebben het moeilijk om steeds opnieuw recente en performante ICT 

aan te schaffen.  Daarnaast bewegen kansarme individuen voornamelijk in een homogeen ICT-arm netwerk. Dit net-

werk bestaat voornamelijk uit individuen die met dezelfde sociale en digitale problematieken – een gebrek aan toe-

gang, vaardigheden en gebruik -  geconfronteerd worden. Wat ICT betreft, krijgen kwetsbare groepen dus minder 

stimulansen en ondersteuning van buitenaf. Dit heeft een negatieve invloed op hun effectieve gebruik van ICT. Waar 

kansrijke groepen ICT op een frequente, gediversifieerde en strategische manier gebruiken, is het gebruik van kans-

arme groepen eerder gericht op games en chat. Kansarme groepen slagen er dus moeilijker in om ICT te gebruiken in 

hun eigen voordeel. Ze hebben het ook moeilijker om hun ICT-arme netwerk uit te breiden.  



 

Digitale uitsluiting kan het best gezien worden als een specifieke vorm van sociale uitsluiting veroorzaakt door de 

integratie van ICT in de maatschappij. Het is logisch dat digitale inclusie gaat om het wegwerken van de directe 

drempels tot ICT, zoals een gebrek aan toegang, motivatie of vaardigheden. Door de verwevenheid tussen digitale 

en sociale uitsluiting is dit echter onvoldoende. Een digitaal inclusiebeleid moet bijkomend focussen op het wegwer-

ken van sociaal en cultureel bepaalde mechanismen van uitsluiting. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor mid-

denveldorganisaties, zoals verenigingen waar armen het woord nemen. Deze organisaties zijn ingebed in de lokale 

context van kwetsbare groepen en hebben over de jaren heen een wederzijdse relatie van vertrouwen met hen op-

gebouwd. Deze organisaties kunnen focussen op het uitwerken van creatieve bottom-upoplossingen voor het weg-

werken van directe drempels tot ICT, aangevuld met informele opleidingsinitiatieven. Publieke instellingen werken 

voor een groot deel rond dezelfde aspecten, maar doen dit meer vanuit een top-downbenadering die is toegespitst 

op een formeel aanbod. Middenveldorganisaties zullen zich eerder richten naar moeilijk bereikbare of zeer kwetsba-

re groepen, terwijl publieke instellingen focussen op een breder publiek. 

2. Het project ‘Ridders van de @penstaart 

We zijn in Centrum Kauwenberg in samenwerking met Vormingplus Antwerpen aan de slag gegaan met computers. 

We zijn met deze computerklas gestart op donderdag 28 januari 2013. 



 

Verloop 

 Verkenning 

Tijdens de eerste drie sessies hebben we de deelnemers bevraagd naar hun interesses en noden. Het ging over de 

aanwezigheden tijdens de sessies en over de andere groepen in Centrum Kauwenberg. Even later gingen we op be-

zoek bij het digipunt in Permeke om te kijken wat er bestaat aan goedkoop en degelijk aanbod. 

Bij de bevraging was er een grote versnippering aan noden en drempels. Een grote onbekendheid ook over de ande-

re leden van Centrum Kauwenberg. Ondanks een afgesproken methodiek, kregen we de deelnemers niet gemoti-

veerd om een bevraging te starten in de andere groepen. 

 Workshops 

Toen hebben we beslist om de focus te verleggen naar de praktijk. We zouden een aantal workshops organiseren 

om aan de lijve te ondervinden wat er wel en niet werkt. We clusterden de opgegeven interesses van de eerste be-

vragingen tot thema’s van de workshops. 

 Integratie 

We hebben in kleine stapjes ‘nieuwe media’ proberen te integreren in de werking. Regelmatig vroegen we naar in-

put of noden uit de andere groepen. We hebben een computer geïnstalleerd in de instuifruimte voor individueel of 

groepsgebruik. 



 

 Reflectie en overleg 

Op regelmatige tijdstippen vroegen we: “Wat zien jullie graag gebeuren op lange termijn?”, “Waar liggen de echte 

noden?”. Dit hebben we daarna twee keer expliciet op de agenda gezet: eenmaal op de studiedag ‘Wie Online’ en 

eenmaal op de grote samenkomst die georganiseerd werd door APGA. 

 Laatste fase van het project 

Nu zijn we op het punt beland om de afronding voor te bereiden. Het was de bedoeling om knelpunten en mogelijk-

heden in kaart te brengen, alternatieven te overwegen en plannen te maken voor de toekomst.  



 

Concrete sessies 

Sessie Inhoud Deelnemers 

               1 Kennismaking 
Associaties 
Noden en ambities 

5 

               2 Profielen opstellen van noden 
Verkenning van het bestaande aanbod 

12 

               3 Resultaten van de bevraging 
Foto’s op de computer 
Op bezoek bij het Digipunt 

7 

               4 Onze criteria van een goed aanbod in Centrum Kauwenberg 
2e hands spullen kopen of verkopen 

7 

               5 Online bankieren 10 

               6 Teksten opstellen en opmaken in Word 
Reglement opstellen voor aparte computer in instuifruimte 

6 

               7 Introductie Facebook 5 

               8 Foto’s delen via het internet 5 

               9 Groene inspiratie zoeken voor het project ‘democratisch burgerschap’ 4 

            10 Reflectie op het proces, ambities en studiedagen en natraject 
Praktische info opzoeken met Google Maps 

6 

            11 Deelname studiedag ‘Wie Online’ bij de VUB 3 

            12 Deelname Grote Samenkomst, georganiseerd door APGA 5 



 

Knelpunten en mogelijkheden 

 Signalen over de noden 

 Facebook is alom tegenwoordig in eigen kringen en de meest vinden het ook leuk, want “je kan 

er alles mee”. 

 Een eigen computer en internetverbinding voelt noodzakelijk om te leren en misschien wel een 

smartphone of tablet, want “die zijn zo handig”. 

 Het gevoel dat eigen vaardigheden nodig zijn om de kinderen op te volgen in scholen of om bij 

te benen met de kinderen. 

 Een zeer grote variatie aan noden 

 Signalen over bijleren 

       Er leeft een grote onzekerheid over de eigen leermogelijkheden en leersnelheid. Dit gaat samen met een 

zeer hoogdrempelig beeld van het bestaande extern vormingsaanbod, zodat ze liefst willen bijleren in de 

eigen vereniging. Er is met andere woorden een zeer grote nood aan ‘vertrouwen’ in zichzelf, de lesgevers, 

de omgeving en de andere deelnemers. 

 “Ik ben niet geleerd genoeg om ergens anders een cursus te volgen.” 

 “Theorie gaat me niet zo goed af, ik ben meer gericht op de praktijk.” 

 “Graag in huis, want ik durf niet buiten te komen en het is gemakkelijker om hier binnen te 

springen dan ergens anders.” 



 

 “Ik ken de lesgevers niet van de andere organisaties, daar durf ik geen hulp aan te vragen.” 

 “Ik ken het aanbod niet.” 

 “Het aanbod leren kennen in de vereniging.” 

 Signalen over gewenst aanbod 

 Er is duidelijk een vraag naar aangepast flexibel aanbod. 

 Verschillende inhouden, zodat iedereen kan leren wat voor hem of haar nuttig is. 

 Verschillende tijdstippen zodat iedereen een kans krijgt. 

 Iemand nodig om vragen aan te stellen in een informele sfeer. Liefst iemand die we kennen. 

 Een aanbod waar je bij kan aansluiten of kan wegblijven, naargelang de persoonlijke situatie.  

 Simpele handleidingen. 

 Een plek waar je rustig kan zitten om dingen op te zoeken. 

 Signalen over randvoorwaarden 

 Computers en internet zijn te duur, ook bijvoorbeeld inktcassettes. 

 Als er echt iets mis is met de computer of de randapparatuur kan je nergens terecht (lees: het 

aanbod is te duur). 

 



 

 Signalen over positieve ervaringen 

 Heel wat deelnemers hebben toch een pc en internet thuis. 

 Sommigen vinden hun weg naar de bib of het internetcafé. 

 Sommigen kunnen een beroep doen op vrienden of familie voor ondersteuning of hulp. 

Conclusie 

Met de workshops bereiken we alvast een kleine groep deelnemers in Centrum Kauwenberg. Zelfs mensen die nog 

nooit met een computer hebben gewerkt, sluiten aan en blijven komen. Regelmatig zien we nieuwe gezichten. We 

ervaren stilaan een sfeer waarbij nieuwe media normaal en plezant kan zijn. Langs de andere kant zijn de workshops 

ngo onvoldoende afgestemd op de noden van de deelnemers. Over leereffecten op lange termijn kunnen we nog 

niet spreken. En nog niet iedereen is overtuigd van de eigen goesting en mogelijkheden om bij te leren en ‘mee te 

zijn’. Daarbij zijn we er van overtuigd dat we met deze workshops nog maar een klein deel van de doelgroep in Cen-

trum Kauwenberg bereikt hebben. 

We beschouwen het afgelopen jaar dan ook als een goede introductie van nieuwe media in de werking: de sfeer en 

goede intenties zijn gezet, nu kunnen we verdiepen en verbreden. Samen met Vormingplus Antwerpen werken we in 

de toekomst verder rond vragen en directe noden over computergebruik. Daarnaast kunnen we stapsgewijs werken 

aan de brug met het reguliere aanbod. 



 

Er is een duidelijke nood aan een betere afstemming tussen de bottom-upaanpak van een vereniging zoals Centrum 

Kauwenberg en het top-downoverheidsbeleid. Centrum Kauwenberg zit, wat mensen en middelen betreft, zoals zo-

vele andere organisaties in het middenveld, aan zijn limiet en kan zonder externe ondersteuning niet verder professi-

onaliseren en uitbreiden. Het uitwerken van een duurzaam digitaal inclusiebeleid in Vlaanderen kan niet langer zon-

der het middenveld te erkennen en te ondersteunen opdat de meest kwetsbare groepen hun weg vinden naar het 

reguliere digitaal aanbod. 
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