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+250 
vzw die onze platforms 
hebben geïntegreerd in hun 
serviceaanbod 

 

+6 000  
Digitale begeleiders op 123 
Digit 

4 studies 

50 events per jaar 

40k followers van onze 

webzine 

+50 
organisaties, publiek en 
privé, worden sinds 
2016 ondersteund in 
hun strategie voor 
digitale inclusie door 
onze consultants. 
 

 
 

Sensibliseren 
 

We identificeren de belangrijkste kwesties, 
we animeren het debat en we stellen 

inspirerende initiatieven voor. 

Advies geven 
 

 

Digitale oplossingen 
 

Stelt digitale kansen ten dienste van  
iedereen via 3 hefbomen. 



Agenda 

Introductie 

123 Digit tools 

Zoom op opleiding itsme® 

- min 

10min 

20min 

20min 

20min 

Vraagronde 

Lunch 



De doelgroep 

123 digit, een tool om aan de slag te gaan 

Deel 1 
De uitdagingen van digitale inclusie in België. 



Vraag 1 
 

Hoeveel procent van de Belgische bevolking is 
niet zelfredzaam op digitaal vlak? 
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Onze taak: een antwoord bieden op een enorme, 
structurele uitdaging 
Een probleem dat bijna iedereen treft, op verschillende niveaus 

8 

Begeleiden  
van personen die permanent 
uitgesloten zijn (structurele 

belemmeringen) door hun leeftijd, 
analfabetisme, taalbarrière enz. 

Opleiden  
van beginners die in staat zijn te leren, 

zodat ze de belangrijkste digitale 
vaardigheden onder de knie krijgen 

(iets opzoeken op het internet, een e-
mail sturen enz.) 

8% 

32% 

22% 

Digitale uitsluiting 

Zware kwetsbaarheid 

Lichte kwetsbaarheid 

BEGELEIDING 

OPLEIDING 

DUWTJE IN DE RUG 
38% 

Een duwtje in  
de rug geven  

aan personen die er al gebruik van 
maken, om hun (opnieuw) meer 

zelfvertrouwen te geven of te 
motiveren. 
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W
ie heeft hier belang bij?   



W
ie w

ordt getroffen ?  

Geert  
“ik kan mijn bankapp niet gebruiken” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Pieter 
“ik ben opzoek naar een job” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Ali 
“Ik heb geen e-mailadres.” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Martha 
“Ik wil contact houden met mijn 
kleinkinderen.” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Igor 
“Ik kan geen Fr, Nl of Eng.” 



W
ie heeft hier belang bij? 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Britt 
“Aan mijn loket heb ik niet de 
middelen om te helpen.” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Erik  
“Ik voel me niet comfortabel bij 
digitale vragen.” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Loes  
“Ik heb niet genoeg lesmateriaal.” 



W
ie w

ordt getroffen ?  

Alma  
“Ik ken het netwerk niet goed.” 



W
ie heeft hier belang bij? 





Hoe kan 123 Digit helpen ? 
 
 
Niveau-inschatten 
Orienter 
Former 
Se former 
 



NIVEAU INDIC ATOR PEDAGOGISC HE MIDDELEN 

Verschillende tools om jullie te helpen. 
OVERZIC HTSKAART 

Ga met behulp van een aantal vragen na of 
de gebruiker over voldoende digitale 
vaardigheden beschikt om de taak 
zelfstandig uit te voeren, dan wel begeleiding 
nodig heeft. 
 

Vind via het netwerk van experts in digitale 
inclusie een organisatie die voldoet aan de 
behoeften van de gebruiker en verwijs de 
persoon door. 
 

123 digit bevat heel veel gratis lesmateriaal 
die je kan gebruiken bij het begeleiden van 
mensen of opleidingen organiseren.  
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LIVE DEMO 123 DIGIT 



Deel 2 
Zoom 123 Digit content over Itsme® 

Waaroom Itsme®? 

Itsme opleiding op 123 Digit 



Duizenden account & paswoorden 



Moeilijk om al die account te beheren 



Aanmelden via papieren token wordt afgebouwd 

voor bepaalde onlinediensten 



Veel hulp nodig van sociale actoren rond login 

















Waar kan je Itsme® al gebruiken ? 
 
 
Bij welk van onderstaande diensten kan je niét aanmelden via Itsme®? 
 
• Tax-on-web 
• Mijn gezondheid  
• Crelan  
• Unibet  
• Christelijke Mutualiteit  



https://www.itsme.be/partners 



Hoe werkt het ?  



Zoom onderdeel : ontdekt de app itsme® 

DEMO CURSUS ITSME® 

Interactieve opleiding 



Hoe kan je de 123 Digit 
content over Itsme® 

concreet gebruiken ? 



Een vraagje?  

Shoot! 



Bedankt en tot ziens! 
Meer info op wetechcare.org 
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