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Vandaag moet je een computer in huis hebben, anders gaat het gewoon niet meer. Dan 
kunnen je kinderen bepaalde taken niet meer afgeven, of toch zeker niet op tijd. Want 
op school verwachten ze dat je thuis een computer hebt hé! En niet zómaar een com-
puter, maar een met internet! Ik vind het straf dat dat zomaar kan. En we kunnen het 
moeilijk altijd aan de buren gaan vragen natuurlijk. En de bibliotheek is vaak ook meer 
miserie om daar op de computer te kunnen. Nee, ik vind het echt schandalig dat ze van 
onze kinderen verwachten dat iedereen zomaar internet heeft thuis. (...) (persoon in 
armoede, in Vranken, Vandebosch, & Windey, 2007, p. 92).

1. Inleiding
In het eerste deel van dit Jaarboek presenteren we enkele recente onderzoeken over 
armoede en sociale uitsluiting. Het gaat over een alternatieve manier om naar welzijn 
te kijken, over de mogelijkheden van Europa om aan armoedebestrijding te doen en 
over een experiment waarbij een OCMW generalistische hulpverlening invoerde om 
op lokaal niveau onderbescherming aan te pakken. Ook gaat het over precaire arbeid, 
die vooral ook jongeren treft, en over het nieuwe systeem van ‘duaal leren’. In het 
themadeel focussen we dit jaar op ‘digitalisering’. De technologische ontwikkelingen 
in onze samenleving blijven elkaar namelijk opvolgen. De begindagen van het internet 
liggen ver achter ons. Inmiddels grijpt de digitalisering in op allerlei domeinen van het 
dagelijkse leven, zoals het onderwijs, de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, wonen, 
vrije tijd, ...

Maar wat is de impact van die digitalisering op armoede en sociale uitsluiting? In 2007 
publiceerde het toenmalige Centrum OASeS een verkennend onderzoek over de rela-
tie tussen armoede en technologie (Vranken, Vandebosch, & Windey, 2007). Uit fo-
cusgroepgesprekken met mensen in armoede leerden de auteurs onder meer dat de 
adoptie van nieuwe technologie gepaard kan gaan met positieve gevolgen, zoals sociale 
integratie en een verbetering van de levensomstandigheden. Die resulteren in positieve 
gevoelens zoals zelfvertrouwen, het gevoel erbij te horen en zelfredzaamheid. Daar 
staat tegenover dat als mensen zich geconfronteerd zien met de nadelen, zoals niet mee 
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zijn met de ontwikkelingen, ze negatieve gevoelens ervaren, zoals angst en faalangst, 
minderwaardigheidsgevoelens, schaamte, onverschilligheid, onmacht en boosheid.

De coronacrisis (uitgelokt door het SARS-CoV-2-coronavirus dat COVID-19 veroorzaakt) 
lijkt de digitalisering nog te hebben versneld. Denk aan afstandsonderwijs en preteach
ing, telewerken, sociaal contact onderhouden met (groot)ouders in rusthuizen, ... Velen 
moesten zich die nieuwe omgangsvormen snel eigen maken. Het inleidende citaat hier-
boven had evengoed tijdens de coronalockdown geschreven kunnen zijn. De situatie is 
dertien jaar later nog steeds (of zelfs meer) brandend actueel. Het is dan ook een goed 
moment om in dit Jaarboek de relatie tussen digitalisering en armoede opnieuw van 
naderbij te bekijken.

Eerst zetten we enkele definities op een rij. De trouwe lezer van dit Jaarboek weet dat 
we armoede zien als een multidimensionaal gegeven dat ingrijpt op meerdere levens-
domeinen. Meer dan louter een gebrek aan financiële middelen, gaat armoede over een 
kluwen van uitsluitingen op het vlak van onderwijs, gezondheid, huisvesting, werk, cul-
tuur, vrije tijd, deelname aan het politieke leven, ... Armoede is:

een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van 
het individuele en collectieve bestaan, in die mate dat men geen leven kan leiden dat 
voldoet aan de menselijke waardigheid. Hierdoor ontstaat een kloof met de rest van de 
samenleving. Deze kloof, die in de samenleving wordt ge(re)produceerd, kan men niet 
op eigen kracht overbruggen (Raeymaeckers, Coene, & Hubeau, 2018, p. 24).

We vertrekken daarbij vanuit een rechtenbenadering en zien armoedebestrijding als 
een verantwoordelijkheid van de hele samenleving. Het is de samenleving die armoede 
produceert en reproduceert en die de armoede bijgevolg moet aanpakken. Voor meer 
toelichting over deze conceptualisering van armoede verwijzen we naar Raeymaeckers, 
Coene en Hubeau (2018).

De ‘digitale transitie’ of ‘digitale transformatie’ verwijst naar de economische en maat-
schappelijke effecten van digitisation en digitalisation. Digitisation betekent het omzetten 
van analoge gegevens en processen naar een machineleesbaar formaat. Digitalisation 
verwijst naar het gebruik van digitale technologieën en gegevens en de koppeling die 
resulteert in nieuwe activiteiten of wijzigingen in bestaande activiteiten (OECD, 2019a, 
p. 18). In ‘Enkele basisbegrippen toegelicht’ eerder in dit Jaarboek vind je een toelichting 
bij een aantal andere concepten die in dit boek aan bod komen.

We starten deze inleiding met een schets van kansen en risico’s van de digitale transitie 
voor de brede bevolking. Na een intermezzo over digitale uitsluiting zoomen we in op 
de kansen en risico’s van de digitale maatschappij voor mensen in armoede. De aange-
haalde thema’s zijn niet exhaustief, maar bieden een eerste inzicht in wat er mogelijk 
is en wat er op het spel staat.
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2. De samenleving bekeken door een roze VR-bril 
en de keerzijde van de medaille

In zijn bijdrage in deel 3 van dit boek verwijst Ben Caudron naar de ‘evangelisten’ en de 
‘apocalyptici’. Technologie en digitale ontwikkelingen kunnen een positieve bijdrage 
leveren aan de brede samenleving, maar hebben ook een keerzijde.

Als we het leven door een roze virtualrealitybril bekijken, dan biedt de digitale tran-
sitie enorme mogelijkheden. Smartphones, tablets en sociale media bieden enter-
tainment en faciliteren sociaal contact. 
Smartboards en laptops kunnen dikke 
stapels papieren cursussen vervangen, 
wat een gunstige evolutie zou zijn voor 
de wereldwijde boskap. Virtual reality 
en augmented reality1 kunnen ingezet 
worden als educatieve tools, niet al-
leen in de klas, maar ook in de wel-
zijnssector, waar deze tools bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden bij de opleiding 
van personeel (Eurofound, 2020). Via het internet kunnen burgers nieuws vergaren, 
hun politieke opinie uitdrukken, gelijkgestemden en lotgenoten vinden en creatieve 
content verspreiden (bv. blogs, YouTubevideo’s, ...). Veel protestbewegingen vonden 
online hun oorsprong, zo zorgde een spijbelend Zweeds schoolmeisje wereldwijd voor 
klimaatacties. Het Internet of Things belooft ons leven gemakkelijker te maken, denk 
aan de slimme thermostaat waarmee gezinnen energie kunnen besparen (maar die 
wellicht vooral door hogere inkomensklassen geïnstalleerd wordt). In slimme ste-
den (smart cities) springt de verlichting slechts aan wanneer een sensor beweging 
detecteert, zodat energie bespaard wordt. Het risico op overstromingen wordt voor-
spelbaar dankzij sensoren in riolen en waterlopen, waardoor hulpverleningsdiensten 
sneller kunnen ingrijpen. Zelfrijdende auto’s kunnen het risico op ongevallen doen 
dalen. Drones bezorgen bloed en medicijnen in moeilijk toegankelijke gebieden (ook in 
Antwerpen experimenteren ziekenhuizen met deze transporttechniek) en assisteren 
politie en brandweer bij opsporingswerk en gevaarlijke interventies. Via precisieland-
bouw kunnen boeren de toestand van gewassen monitoren en kunnen ze zien waar 
er nood is aan meststoffen of waar er ziekten en plagen zijn. Gewassen gekweekt 
in hoogtechnologische serres (bv. verticale landbouw) zouden de voedselzekerheid 
kunnen garanderen (al is het voorlopig nog erg duur om dit op grote schaal te intro-
duceren).

Vooral in de medische sector bracht en brengt de digitalisering veel vooruitgang. We 
kunnen onze gezondheidstoestand in de gaten houden via smart watches en andere 
wearables, en zelfs via inslikbare sensors. Ehealth (waarbij computers en netwerken 
worden ingezet om informatie te beheren en op te slaan) en mhealth (het gebruik van 
gezondheidszorg via mobiele apparaten zoals computers, smartphones, tablets, ...) zou-
den moeten bijdragen aan een betere gezondheidszorg (Claes, Berckmans, Geris, Myin-
Germeys, e.a., 2019). Dankzij precisietechnologie en robots kunnen chirurgen steeds 
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verfijnder opereren. Robotarmen die men met het brein kan aansturen, behoren tot de 
nieuwe generatie protheses. Het Human Genome Project dat werd opgestart eind jaren 
80, slaagde er in het begin van dit millennium in om het volledige menselijke genoom in 
kaart te brengen. Dat is nuttig om ziekten en aandoeningen op te sporen en te genezen. 
Men kan nu voor elke individuele mens de DNA-volgorde uitlezen (genome sequencing). 
Dankzij nieuwe technieken (nextgeneration sequencing) kan het analyseren van het ge-
noom steeds sneller en goedkoper. Voorlopig vergt het interpreteren van de resultaten 
zodat ze relevant zijn voor medici en patiënt nog veel tijd en rekenkracht, waardoor 
de techniek nog duur is, maar Belgische onderzoekers werken aan een project om het 
analyseren van de data sneller te laten verlopen (het Genome Analytics Platform). Dat 
kan voor een doorbraak zorgen in de gepersonaliseerde geneeskunde op maat van het 
individu.

Robots kunnen ons niet alleen helpen in het huishouden (denk aan robotstofzuigers en 
-grasmaaiers), maar worden ook ingezet in de industrie en zelfs in de zorg. Robots en 
cobots (collaboratieve robots die zij aan zij samenwerken met de mens) nemen risico-
volle of repetitieve taken in de industrie over. Dankzij het Internet of Things en telezorg 
kunnen ouderen langer zelfstandig wonen (Eurofound, 2020). In Gent loopt bijvoorbeeld 
het project Hello Jenny, waar een sensor aan de voordeur meet of de oudere veel of 
weinig sociaal contact heeft. Bij weinig bezoek kan een slimme luidspreker een signaal 
uitzenden naar de bewoner om te peilen of die behoefte heeft aan een buddy die op 
bezoek komt (Stad Gent, 2019).

Wanneer we de roze bril afzetten, zien we dat digitale ontwikkelingen ook nadelen bren-
gen. Zo ontstaan er veel privacy- en ethische kwesties. We delen veel op sociale media 

en toekomstige werkgevers lezen mee. 
Medewerkers van Google bleken ge-
sprekken van gebruikers van de slimme 
Google Home luidsprekers af te luiste-
ren. Schandalen liggen nog vers in het 
geheugen, zoals toen in 2018 werd ont-
dekt dat het bedrijf Cambridge Analytica 
data van miljoenen Facebookgebruikers 

verzamelde om de politieke campagne van Donald Trump te ondersteunen. De komst 
van digitale vingerafdrukken op identiteitskaarten leidde tot protest (zie bv. Hermans 
& Peeters, s.d.) en de contact tracing app die in coronatijden zou moeten waarschuwen 
voor contacten met besmette personen baarde burgers zorgen. De grotere aantallen toe-
stellen die controleren hoe ons voedsel wordt geplant, bewaterd, gemonitord en geoogst, 
blijken onveilig (zelfs bewust vernietigde oogsten zouden mogelijk zijn) en de macht 
vloeit weg van boeren naar overheden, bedrijven en investeerders (Wanstreet, 2020).

Digitale technologie faciliteert niet alleen de goede kant van de mensheid, maar ook de 
slechte. De voorbeelden zijn legio. Fake news dreigt de democratie uit te hollen, internet 
trolls lokken online ruzie en discussies uit, algoritmisch gestuurde trolls verspreiden op 
massale schaal desinformatie en online haat tegen politieke tegenstanders en minder-

Wanneer we de roze bril 
afzetten, zien we dat 
digitale ontwikkelingen 
ook nadelen brengen.
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heidsgroepen, er is sprake van cyberpesten en in socialemediabubbels kunnen allerlei 
complottheorieën woekeren. Op het darkweb, een soort ondergronds internet, circu-
leren zaken die het daglicht niet mogen zien. Cybercrime kent een opmars en gebeurt 
op globale schaal (in hoofdstuk 9 onderzoeken De Kimpe, Walrave en collega’s of er 
een verband is tussen cybercrime en armoede). Drones en killerrobots worden ingezet 
in oorlogen. Via spionagetechnologie kunnen opposanten van regimes, journalisten en 
activisten gevolgd en veroordeeld worden.

Intussen maken de ‘GAFA’-bedrijven (Google, Amazon, Facebook en Apple) miljarden 
euro’s winst en samen controleren ze zowat alles op het vlak van online reclame, com-
municatie en e-commerce (Meier, 2019). Algoritmes bepalen wat iemand te zien krijgt 
op sociale media en wie dat systeem beheerst, heeft veel macht. De macht van algorit-
mes van bedrijven zoals Twitter, Facebook en Google is zo groot dat sociolinguïst Jan 
Blommaert spreekt van een ‘algoritmocratie’.2 ‘Digitaal kapitalisme’ (Meier, 2019; Fuchs 
& Chandler, 2019) en monopolievorming door grote (media)internetbedrijven (Trappel, 
2019) kunnen leiden tot problemen. Data van gebruikers worden gebruikt voor com-
merciële winst, met als doel het menselijke gedrag te sturen, wat Zuboff (2019) surveil
lance capitalism noemt. Scenario’s zoals in China, waar een sociaalkredietsysteem is 
ontwikkeld om burgers constant te monitoren in hun moreel en ethisch gedrag, tonen 
hoe akelig zoiets kan zijn. Goed gedrag wordt er beloond en het slechte bestraft, on-
der meer op basis van straatcamera’s met gezichtsherkenning (Amnesty International, 
s.d.). Op basis van hun ‘kredietscore’ kunnen burgers toegang tot trein- en vliegreizen, 
hotelovernachtingen of banen ontzegd worden en worden ze onderworpen aan publie-
kelijke naming and shaming.

Ook de milieu-impact van de digitale transitie is niet te onderschatten. De steeds om-
vangrijkere datacenters vergen veel energie. Laptops, smartphones en andere appa-
raten bevatten zeldzame materialen zoals goud, lithium en coltan. Die zijn niet alleen 
schaars, maar worden gewonnen in mensonterende en gewelddadige contexten (zie bv. 
Jackson, 2003, voor een casestudie over coltan en het geweld in Oost-Congo). De berg 
elektronisch afval wordt elk jaar groter. Ewaste wordt gestockeerd in stortplaatsen, 
zoals in Nigeria, met nefaste gevolgen voor de gezondheid van de arme bevolking die 
probeert te overleven door dat afval te recycleren (Ohajinwa, Van Bodegom, Vijver, & 
Peijnenburg, 2017).

3. Van digitale kloof naar digitale uitsluiting
Laten we nu meer in detail overgaan naar de situatie voor mensen in armoede. Voor 
we in sectie 4 enkele kansen en risico’s bespreken, is het nodig om meer inzicht te 
krijgen in digitale uitsluiting. Want de voordelen van de digitale transitie voor mensen 
in armoede zijn vaak maar relevant voor zover er sprake is van digitale inclusie. Anders 
gaan ze grotendeels aan hen voorbij. Louter toegang tot ICT is onvoldoende: er is niet 
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alleen een ‘digitale kloof’ tussen mensen met en zonder toegang tot ICT, veeleer is er 
sprake van een continuüm van ‘digitale uitsluiting’ (Mariën & Baelden, 2015). We ver-
trekken van de conceptualisering die Axelle Asmar, Leo Van Audenhove en Ilse Mariën 
in hoofdstuk 1 in deel 2 naar voren schuiven:

‘Digitale ongelijkheid’ verwijst naar de ongelijke verdeling van de voor- en nadelen 
van digitale toepassingen en digitale communicatie. Die ongelijkheid wordt veroorzaakt 
door een ongelijke verdeling van de middelen die nodig zijn om zich het digitale vol-
ledig toe te eigenen. Die middelen omvatten: (1) toegang tot de technologie (digitale 
toestellen, internet- of data-abonnement), (2) de vaardigheden om gebruik te maken 
van digitale technologie en daar een voordeel uit te halen, en (3) de sociale ondersteu-
ning die emotionele, informationele en instrumentele hulp biedt bij het verwerven van 
kennis over en het oplossen van problemen met digitale technologie. De term ‘digitale 
uitsluiting’ verwijst naar sociale uitsluiting, veroorzaakt door de digitalisering van de 
samenleving.

De relatie tussen sociale en digitale ongelijkheden is niet rechtlijnig (Mariën & Baelden, 
2015). Sociale uitsluiting leidt niet automatisch tot digitale uitsluiting. Binnen de groep 
mensen in armoede is er een grote heterogeniteit, en ‘arm’ hoeft niet altijd ‘technolo-
gisch arm’ te zijn (Vranken, e.a., 2007, p. 84). Ook bevoorrechte groepen zoals hoog-
opgeleiden of jongeren kunnen te maken krijgen met digitale uitsluiting (Mariën & 
Baelden, 2015). De mechanismen van sociale uitsluiting kunnen leiden tot digitale uit-
sluiting, maar de mate waarin of de manier waarop sociaaleconomische factoren leiden 
tot digitale uitsluiting wordt mee bepaald door bijkomende factoren, zoals soft skills, 
zelfredzaamheid, autonomie en ondersteuningsnetwerken (Mariën & Baelden, 2015). 
Omgekeerd kunnen de mechanismen van digitale uitsluiting leiden tot sociale uitslui-
ting. Digitale uitsluiting heeft namelijk een grote impact, zowel op economisch (jobs), 
sociaal (sociale contacten), politiek (stemgedrag en andere politieke participatie), cul-
tureel (deelname aan ‘cybercultuur’), ruimtelijk (een mobiel leven kunnen leiden) als 
institutioneel (bv. burgerrechten kunnen realiseren) vlak (Van Dijk, 2013). Door de toe-
nemende digitalisering zullen digitaal uitgesloten mensen steeds verder achterop gera-
ken om uiteindelijk uitgesloten te geraken van grote delen van de samenleving, leidend 
tot structurele ongelijkheid (Van Dijk, 2013). Bekijken we enkele van de hier genoemde 
factoren nu van dichterbij.

3.1 Toegang tot technologie

Verschillende factoren bepalen of iemand nieuwe technologieën bezit of gebruikt, zo-
wel op het niveau van het individu (bv. interesse, materiële hulpbronnen, cognitieve 
capaciteiten en vaardigheden), de institutionele en culturele setting (locatie en sociale 
context), als op niveau van het product zelf (kostprijs, complexiteit, ...) (Vranken, e.a., 
2007). Leeftijd, arbeidssituatie, inkomen en opleiding zijn een goede voorspeller van 
digitale uitsluiting (Mariën & Van Audenhove, 2010). Bij mensen in armoede is er vaak 
een combinatie van barrières.
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Iedereen ondervindt wel eens drempels en problemen bij gebruik en bezit van techno-
logie, maar voor mensen die in armoede leven, gelden de meeste van deze drempels, in 
bepaalde gevallen zelfs allemaal en wel gelijktijdig (Vranken, e.a., 2007, p. 55).

Er is een ongelijke digitale participatie tussen sociale groepen binnen landen en regio’s 
(bv. stad versus platteland). Binnen België, bijvoorbeeld, zijn er aanzienlijke verschillen 
in de dekkingsgraad van breedbandinternet: in de provincies Luxemburg, Namen, Luik 
en Henegouwen zijn er diverse zones waar de dekking lager is dan 50% van de huishou-
dens (Brotcorne & Mariën, 2020). Maar ook tussen landen zijn er grote verschillen. Niet 
alle landen volgen de digitale (r)evolutie namelijk aan dezelfde snelheid (Cruz-Jesus, 
Oliveira, & Bacao, 2018; OECD, 2019b).

In 2019 had 90% van de huishoudens in België thuis toegang tot internet (Statbel, 2020). 
De redenen waarom huishoudens geen internet hebben, tonen dat er niet alleen finan-
ciële barrières zijn, maar dat ook vaardigheden en motivatie van belang zijn (zie figuur 
1 en zie verder).

Figuur 1. Percentage huishoudens (met minstens één persoon tussen 16 en 74 
jaar) dat geen internetverbinding heeft, België, 2019.
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Bron: Statbel, ICT-statistieken bij huishoudens 2019.

7% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar heeft nog nooit het internet gebruikt, al bestaat 
die groep hoofdzakelijk uit 55- en vooral 65-plussers. Er is een verschil in internet-
gebruik naargelang opleidingsniveau, leeftijd, activiteitstatus en inkomensklasse (zie 
figuur 2). Die factoren kunnen elkaar onderling versterken. Bij de huishoudens die wel 
internet gebruiken, is het aandeel dagelijkse gebruikers bovendien lager bij de lagere 
inkomensgroepen (Brotcorne & Valenduc, 2019).
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Figuur 2. Percentage personen (16-74 jaar) dat nog nooit internet gebruikt 
heeft, België, 2019.

7% 8%
6%

1% 2% 2%
4%

11%

25%

18%

4%
1% 1% 2% 2%

7%

19%
21%

14%

6%
2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

To
ta

al

Vr
ou

w
en

M
an

ne
n

16
-2

4 
ja

ar

25
-3

4 
ja

ar

35
-4

4 
ja

ar

45
-5

4 
ja

ar

55
-6

4 
ja

ar

65
-7

4 
ja

ar

La
ag

 o
pl

ei
di

ng
sn

iv
ea

u

G
em

id
de

ld
 o

pl
ei

di
ng

sn
iv

ea
u

H
oo

g 
op

le
id

in
gs

ni
ve

au

St
ud

en
t

Lo
on

tr
ek

ke
nd

Ze
lf

st
an

di
g

W
er

kl
oo

s

In
ac

ti
ef

N
et

to
 g

ez
in

si
nk

om
en

 <
 1

20
0 

€
 

N
et

to
 g

ez
in

si
nk

om
en

 1
20

0-
19

00
 €

N
et

to
 g

ez
in

si
nk

om
en

 1
90

0-
30

00
 €

N
et

to
 g

ez
in

si
nk

om
en

 >
 3

00
0 

€

Bron: Statbel, ICT-statistieken bij individuen 2019 en FOD Economie (2020).

De toegang tot computers, internet en nieuwe media kan gerealiseerd worden in open-
bare ruimtes zoals bibliotheken en buurthuizen, hoewel openingsuren of reserveersys-
temen de toegang alsnog kunnen bemoeilijken. Middenveldorganisaties zetten naast 
toegang ook in op begeleiding. Vaak gaat het om organisaties die burgers ondersteunen 
op sociaal vlak, zonder dat digitale inclusie tot hun corebusiness behoort (Wauters, 
Mariën, & Vanaudenhove, 2020; Schurmans, Mariën, Laenens, & De Coninck, 2012). Ook 
overheden kunnen initiatieven nemen om de toegang te bevorderen, zoals het sociaal 
tarief voor vaste telefonie en internet voor 65-plussers, leefloongerechtigden en andere 
specifieke groepen. Het sociaal tarief zou kunnen worden uitgebreid naar meer recht-
hebbenden of men zou kunnen uitgaan van de idee van ‘internet als een basisrecht’. In 
het Verengd Koninkrijk vraagt het Social Prosperity Network (2017) bijvoorbeeld om ‘in-
formatie’ (een basis telefoonpakket, internet en een licentie voor televisiezender BBC) 
te beschouwen als universele basisdienst. Ook de SERV (Sociaal-Economische Raad van 
Vlaanderen, 2018) stelt verschillende opties voor, zoals een minimaal datavolume voor 
internetgebruik, openbare digitale contactpunten of openbare netwerken op publieke 
plaatsen, gratis toegang tot bepaalde domeinen (bv. vlaanderen.be) waarvoor geen da-
ta-abonnement nodig is of een lagere btw op de factuur voor internetverbinding.

3.2 Vaardigheden, motivatie en gebruik

Door de jaren heen kwam er meer aandacht voor de rol van sociale status, onderwijs, 
individuele mogelijkheden en persoonlijke motivatie. Zo heeft men vaardigheden no-
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dig om met de digitale technologie om te gaan (Van Dijk, 2013; OECD, 2019b; Vranken, 
e.a., 2007). Het percentage van de bevolking met elementaire en geavanceerde digitale 
vaardigheden neemt nochtans maar langzaam toe. In 2019 beschikte slechts 38% van de 
Belgische bevolking (16-74 jarigen die de voorbije drie maanden van het internet gebruik 
maakten) over bovengemiddelde digitale vaardigheden op het vlak van informatie, com-
municatie, probleemoplossing en softwarevaardigheden.3 30% had een basisniveau van 
digitale vaardigheden en 32% had weinig digitale vaardigheden (Eurostat, 2020). Dit 
hangt samen met een laag opleidingsniveau, een laag gezinsinkomen en leeftijd, hoewel 
een laag niveau van digitale vaardigheden in mindere mate ook voorkomt bij personen 
met een hoge scholing, een hoog inkomen en jongeren (Brotcorne & Valenduc, 2019). 
In de recentste ‘digimeter’ van imec zegt 18% van de Vlamingen over voldoende ken-
nis, vaardigheden en vertrouwen te beschikken om de steeds verder digitaliserende 
maatschappij probleemloos te omarmen. Bij drie op de vijf ontbreekt het aan een van 
die elementen (Vandendriessche & De Marez, 2020). Een vijfde zegt de digitalisering 
liever helemaal aan zich voorbij te laten gaan. Het gaat dan vooral om gepensioneerde 
mannen met een lage opleiding, maar ook om (laagopgeleide) jongeren. Nochtans ver-
plichten de “snelle en voortdurende evolutie en digitale innovaties (...) mensen om hun 
vaardigheden permanent up-to-date te houden om niet achterop te geraken” en vraagt 
digitalisering dus om levenslang leren (Brotcorne & Mariën, 2020, p. 29) (zie hierover 
secties 4.6 en 5).

Naast digitale vaardigheden is uiteraard ook een algemeen niveau van geletterdheid 
van belang. De PIAAC-data (Programme for the International Assessment of Adult 
Competencies) bieden inzicht in de mate van geletterdheid van de Vlamingen anno 
2013. 15% van de volwassenen (16-65 jaar) was laaggeletterd en had moeilijkheden 
met lezen en schrijven (bv. een mail schrijven, een brief lezen, informatie zoeken). 
14% was laaggecijferd (d.w.z. heeft zwakke rekenvaardigheden, bv. om eenvoudige 
berekeningen te maken of de juiste informatie te vinden in een tabel). 19% had een 
laag ‘probleemoplossend vermogen in een technologierijke omgeving’, wat betekent 
dat men problemen ondervindt in de digitale maatschappij (Onderwijs Vlaanderen, 
2020a). Volgens Brotcorne en Mariën (2020) maken lage-inkomensgezinnen weinig ge-
bruik van e-mail voor interpersoonlijke communicatie, ten voordele van chatdiensten 
of sociale netwerken, die minder veeleisend zijn op het vlak van de beheersing van 
geschreven taal.

Onderzoek leert dat ook de manier waarop mensen omgaan met ICT verschilt. 
Internetgebruikers in huishoudens met een laag inkomen voeren bijvoorbeeld minder 
online activiteiten uit, zoals mailen, content creëren of delen, informatie opzoeken en 
administratieve en commerciële activiteiten (Brotcorne & Valenduc, 2019). Daar waar 
laagopgeleiden, werklozen, mensen met een laag inkomen en jongeren ICT eerder zien 
als een vorm van vrijetijdsbesteding, gebruiken hoogopgeleiden en mensen met een 
hoger inkomen het eerder strategisch om er voordelen mee te doen (bv. informatie op-
zoeken, het professionele netwerk onderhouden via LinkedIn, online cursussen volgen) 
(Mariën & Van Audenhove, 2010). Ze verstevigen met andere woorden hun al bevoor-
rechte positie (Mariën & Van Audenhove, 2010; OECD, 2019b). De vaardigheden van 
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jongeren inzake gebruik van ICT voor communicatie, multimedia en spelletjes sluiten 
bijvoorbeeld niet aan bij wat de maatschappij op sociaaleconomisch vlak van hen ver-
wacht (Brotcorne, Mertens, & Valenduc, 2008). Sommige jongeren kunnen de brug tus-
sen beide werelden leggen, maar dat geldt niet voor iedereen. “Ze hebben daarbij nood 
aan een gerichte begeleiding die hen stap voor stap op weg helpt, een weg die voor de 
meest achtergestelde jongeren, zonder enige begeleiding, een heus hindernissenpar-
cours kan zijn” (Brotcorne, e.a., 2008, p. 58). Zowel informele hulp van familie, vrien-
den, kennissen en kinderen als formele hulp (opleiding, cursussen) zijn daarom belang-
rijk (Vranken, e.a., 2007; Schurmans, e.a., 2012). Axelle Asmar en collega’s gaan verder 
in op de rol van sociale ondersteuning in hoofdstuk 1 van het themadeel van dit boek.

De verschillende overheden springen mee op de digitale kar. Zowel de Vlaamse, fe-
derale als Europese instanties zetten in op digitalisering, artificiële intelligentie (AI), 
slimme steden, databescherming, egovernment, mediawijsheid, geletterdheid, ... Het 
leidt in deze inleiding te ver om daar dieper op in te gaan. Uit een analyse van de voor-
bije beleidsperiode (2014-2019) blijkt evenwel dat België en Vlaanderen nog te weinig 
aandacht hebben voor digitale inclusie (Wauters, Mariën, & Vanaudenhove, 2019). Het 
zijn vooral de lokale overheden en maatschappelijke organisaties die deze taak op zich 
lijken te nemen (Wauters, e.a., 2019). Zo biedt Mediawijs (het kenniscentrum media-
wijsheid) op zijn website een overzicht van organisaties die zich richten op verschil-
lende doelgroepen, waaronder mensen in armoede.4 Zusterwebsite e-inclusie.be lijst 
onderzoek, goede praktijken en tools op. De SERV (2019a) roept de Vlaamse regering 
daarom op om werk te maken van een ‘e-inclusief digitaliseringsbeleid’.

4. De potentiële impact van de digitale 
samenleving op mensen in armoede of sociale 
uitsluiting

We zien in de digitale transitie heel wat kansen voor mensen in armoede. Tegelijkertijd 
kunnen zij die kansen niet altijd ten volle benutten. Hoger geschetst kader over digitale 
uitsluiting toont de vele obstakels daartoe. De digitale omwentelingen brengen ook een 
aantal bedreigingen en risico’s mee. Zonder volledig te zijn, raken we in deze sectie een 
aantal domeinen aan. Het laatste domein, digitalisering, automatisering, robotisering 
en werk, laten we wat uitgebreider aan bod komen omdat het duidelijk maakt dat ook 
onze welvaartsstaat voor heel wat uitdagingen staat.

4.1 Toegang tot rechten

De ‘digitale welvaartsstaat’ is niet langer de toekomst: “There is little doubt that the 
future of welfare will be integrally linked to digitization and the application of artificial 
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intelligence” (Alston, 2019, p. 21). Met online tools kunnen mensen nagaan voor welke 
rechten ze in aanmerking komen. De Rechtenverkenner5 biedt per gemeente een over-
zicht van premies en voordelen op het vlak van wonen, onderwijs, arbeid, vervoer, 
welzijn, energie, ... van zowel de federale, Vlaamse, provinciale als lokale overheden. 
Sommige steden hebben een vergelijkbaar platform, zoals Sien Online6 in Kortrijk. Met 
de app MyBEnefits7 kunnen burgers online een attest aanvragen om recht te krijgen op 
sommige sociale voordelen, zoals kortingen in pretparken en musea. Toch zal niet ie-
dereen zijn weg vinden naar die websites of de aangeboden informatie begrijpen. Voor 
hulpverleners kan het wel een handig instrument zijn om de rechten van cliënten te 
helpen uitputten.

Door gegevensdeling en digitalisering kunnen overheden burgers een identiteit toe-
kennen, bekijken wie in aanmerking komt voor sociale rechten, uitkeringen bereke-
nen en toekennen, fraude vermijden 
en risico’s en noden inschatten (Alston, 
2019). De automatische toekenning 
van sociale rechten is een grote stap 
vooruit in de strijd tegen de non-take-
up (zie ook Steunpunt tot Bestrijding 
van Armoede, Bestaansonzekerheid en 
Sociale Uitsluiting, 2017a). Er zijn ver-
schillende gradaties van automatische rechtentoekenning: de ‘automatische opening 
van een recht’, de ‘identificatie als mogelijk rechthebbende’, de ‘automatische actua-
lisering’ en de ‘administratieve vereenvoudiging’ (Buysse, Goedemé, Van der Heyden, 
Van Mechelen, e.a., 2017). Zo kan het principe al vrij eenvoudig toegepast worden op 
sociale rechten die afgeleid zijn van een ander sociaal voordeel, zoals de verhoogde 
tegemoetkoming voor gezondheidszorguitgaven die onder andere wordt toegekend aan 
leefloongerechtigden (Lefevere, Goedemé, De Wilde, & De Spiegeleer, 2019). Het is dan 
natuurlijk van belang dat het sociaal voordeel waarvan het recht is afgeleid, ook wordt 
opgenomen. Dat is niet altijd het geval, zo is er een grote non-take-up van het leef-
loon (zie Bouckaert & Schokkaert, 2011). Automatisatie onder de vorm van ‘identificatie 
als mogelijke rechthebbende’ kan volgens de auteurs dan een eerste stap zijn. In dat 
geval wordt een persoon door de overheid geïdentificeerd als mogelijk gerechtigde, 
maar moet hij of zij nog bijkomende informatie bezorgen. De Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid speelt een belangrijke rol in elektronische gegevensdeling. Die kan 
nagaan of gegevens die een instelling nodig zou hebben al beschikbaar zijn bij een an-
dere instelling. Slechts wanneer de gevraagde gegevens nog niet beschikbaar zijn, mag 
de vragende instelling de gegevens rechtstreeks opvragen bij de werkgever of de sociaal 
verzekerde. Daardoor moeten dezelfde gegevens geen twee keer door verschillende in-
stellingen bij dezelfde persoon opgevraagd worden.

Wereldwijd wordt geëxperimenteerd met digitale toepassingen om sociale rechten toe 
te kennen, uitkeringen te verwerken, uit te betalen en te monitoren (Eurofound, 2020). 
In België helpt blockchaintechnologie8 bijvoorbeeld de papieren informatiestroom in de 
ziekteverzekering te herontwerpen (International Social Security Association, 2019). 

De automatische toekenning 
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In Finland liep een proefproject waarbij asielzoekers een prepaid creditcard kregen, 
gekoppeld aan een unieke digitale identiteit opgeslagen in een blockchain. Zo kregen 
zij toegang tot financiële diensten en konden ze zich gemakkelijk identificeren in het 
geval ze geen officiële documenten hadden. Met een digitale identiteit kunnen mensen 
ook in minder ontwikkelde landen hun rechten opeisen. Zo bestaat in India een unieke 
twaalfcijferige code, Aadhaar, gebaseerd op biometrische (vingerafdrukken, irisscans 
en een gezichtsfoto) en demografische data, die toegang geeft tot een aantal diensten, 
zoals uitkeringen en voedselhulp. Voordien bestond er geen uniek nationaal erkend ID-
systeem, maar een veelheid aan identiteitsbewijzen voor verschillende diensten, die 
bovendien fraudegevoelig waren. Arme burgers beschikten vaak niet over die bewijzen 
en konden daardoor geen aanspraak maken op hun rechten. Aadhaar moest die proble-
men oplossen.

Philip Alston (2019), speciaal VN-rapporteur voor extreme armoede en mensenrechten, 
ziet in deze ‘digitale welvaartsstaat’ ook problemen. Door fouten in digitale syste-
men kunnen mensen bijvoorbeeld onterecht hun uitkering verliezen. Zo is het Indiase 
Aadhaar-systeem gevoelig voor fouten waardoor burgers hun uitkering verloren en 
kent het ook aanzienlijke privacyproblemen (Dixon, 2017). Uitkeringsgerechtigden in 
Australië werden door een overheidsprogramma (RoboDebt) onterecht bestempeld 
als schuldenaars en zagen hun uitkering ingetrokken worden (Henman, 2019). In de 
Amerikaanse staat Indiana werd tussen 2006-2008 meer dan een miljoen mensen de 
toegang ontzegd tot voedselbonnen, Medicaid (een gezondheidsverzekering voor lage-
inkomensgezinnen) en uitkeringen, een stijging met 54% tegenover de drie jaar voor 
de inwerkingtreding van een systeem van automatisering (Eubanks, 2018). De reden 
daarvoor was een combinatie van systeemfouten en een sterk verminderde toeganke-
lijkheid van dienstverlening (die mede gepaard ging met een achterliggende ideologie, 
zie verder). Na oppositie en een rechtszaak is het systeem er gedeeltelijk weer aange-
past.

Voor Henman (2019) is altijd menselijk toezicht nodig wanneer overheidsdiensten al-
goritmes gebruiken en is er nood aan verantwoording en transparantie over de ach-
terliggende codes. Er moet steeds rekening gehouden worden met de mogelijke impact 
op mensenlevens, zeker als het kwetsbare groepen betreft. Bovendien moet men zich 
ervan bewust zijn dat algoritmes niet louter administratieve menselijke handelingen 
vervangen, maar dat ze de werking van de overheid en administratieve processen fun-
damenteel kunnen transformeren (Henman, 2019). Volgens Eubanks (2018) moeten 
uitkeringsgerechtigden steeds terechtkunnen bij ‘echte’ caseworkers, die hen kunnen 
helpen om dossiers te vervolledigen, die een luisterend oor hebben voor hun problemen 
en ondersteuning kunnen bieden. Er blijft met andere woorden nood aan begeleiding en 
coaching door sociaal werkers.


