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Work IT: 
tablets op de werkvloer

Via korte leerprikkels leren werken met apps

Met de steun van

Inhoud

• Aanleiding

• Concept & doelstellingen

• Verloop van een traject

• Overzicht “app-fiches”

• Praktisch?
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Aanleiding

• De digitale kloof

– Gesprek na 1ste corona-golf met aantal SE-
bedrijven

– Bevestiging: Barometer Digitale Inclusie (KBS)

• Conclusies
– Voordelen digitalisering vooral ten goede van sociaal, 

cultureel, economisch bevoordeelde groepen: kloof 

– Hoe lager inkomen en opleidingsniveau, hoe meer 
smartphone als enige drager voor internetverbinding

Aanleiding (2)
• Tal van initiatieven rond E-inclusie: Overzichtsbrochure 

E-inclusie aanbod Gent 2020
– Digitaal.Talent@Gent
– Individuele begeleiding, Digipunten, vorming, laptops met 

internetabonnement via OCMW

• Keuze voor aanvullend aanbod via werk
– Tablets: 

• grotere kans op thuisgebruik via smartphone

– Inzetten op digitale competenties en helpen bij gebruik 
van essentiële diensten:
• vertrouwd maken met verschillende oplossingen

https://www.kbs-frb.be/nl/Activities/Publications/2020/2020_08_24_CF
https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/Overzichtsbrochure_2020_druk2_LR%20%28web%29.pdf
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Concept

• Principe van “toolboxmeetings”:
– Korte leermomenten van 20 à 30’ (gedurende 8 weken)
– Op de werkvloer
– Keuze uit 20-tal apps

• Tablets?
– Android als uitgangspunt

• Budgettair interessant
• Link met veel smartphones

– Praktisch
• Makkelijk te ontsmetten, mobiel (buiten, binnen,…)
• Snelle opstart (indien opgeladen ;-) )

Doelstellingen

Doelgroepmedewerkers Bedrijven en omkadering

Werknemers in de sociale economie 
sensibiliseren over de mogelijkheden van 
ICT-toepassingen en hun ICT-
vaardigheden aanscherpen. We willen 
hen gebruiksvriendelijke ICT-
toepassingen leren kennen, die hen zowel 
thuis als op de werkvloer efficiëntie en 
meerwaarde bieden, en tevens een troef 
betekenen bij hun doorstroom naar 
regulier werk. Door ook ludieke apps en 
spelelementen toe te voegen, willen we 
de zin om ermee aan de slag te gaan 
aanwakkeren.

Bedrijven en vakinstructeurs/coaches 
verder inspireren omtrent digitale 
vorming als onmisbaar onderdeel van het 
traject van de doelgroepwerknemer en 
hen alert maken voor het inzetten van ICT 
op de werkvloer en daarrond.
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Verloop van een traject

• Verloop

– Opstartsessie o.b.v. Loopbaancentrum SE

– Begeleiding door vaktechnisch instructeur, 
jobcoach,…

– Zelf kiezen uit apps en geschikte momenten

– Kort en niet in klaslokaal

• Evaluatie

Eenvoudig Gemiddeld “Moeilijker”

Adobe Scan Google Assistent Good To Go

7M Workout Google Maps Google Translate 2

Chrome Music Lab Google Translate Hoplr

Moet ik naar de dokter? Jitsi Meet Play Store

Shazam Mindfulnesscoach Lidl

WeesWegwijs
Bordentrainer

QR Code Scanner (+ 
phishing info)

Aldi Stappenteller

Google Lens YouTube

Inloggen op Google Account

Overzicht “app-fiches”
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Praktisch?
• Inschrijving via 

loopbaancentrumse@stad.gent
– Per “team” door contactpersoon

– Loopbaancentrum matcht de aanvragen. 
• Kickoff in april

– Afspraak maken voor opstartsessie door 
Loopbaancentrum: tablets worden meegebracht 

• Nadien tablets terugbrengen naar 
Balenmagazijn, na afspraak

Reacties? Suggesties? Inschrijven?

Interesse om bij de eersten te zijn?
Mail ons alvast op loopbaancentrumse@stad.gent !

mailto:loopbaancentrumse@stad.gent
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