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Hoofdstuk 1

De invloed van sociale 
ondersteuning op digitale 

zelfredzaamheid 
Wie helpt wie, op welke manier en wanneer 

bij het gebruik van digitale toepassingen?

Axelle Asmar, Leo Van Audenhove en Ilse Mariën

1. Inleiding
Het publieke en private leven wordt steeds sterker beïnvloed door de digitalisering. 
Publieke diensten in verschillende levensdomeinen zoals werk, gezondheid en onder-
wijs worden steeds verder gedigitaliseerd. Private sociale banden worden onderhouden 
en/of ondersteund door digitale communicatie onder andere in de vorm van sociale me-
dia. Dat was al het geval voor COVID-19, maar tijdens de crisis, de lockdown én in tijden 
van social distancing zijn die processen nog versterkt. Het risico op digitale ongelijkheid 
en digitale uitsluiting is een onvermijdelijk gevolg.

‘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 drempels waarmee mensen geconfronteerd worden, zijn zeer divers 
en situeren zich op de verschillende niveaus van middelen. ‘Digitaal zelfredzaam’ zijn 
die personen die over voldoende middelen beschikken om zich zelfstandig te bewegen 
in de digitale wereld. Digitale zelfredzaamheid is natuurlijk nooit absoluut. ‘Digitale 
toepassingen’ verwezen in de jaren 90 naar een PC met internetconnectie en het ge-
bruik van het internet. Door de toenemende digitalisering van dienstverlening, de op-
komst van mobiele digitale communicatie en de doorbraak van sociale media verwijzen 
digitale toepassingen anno 2020 naar een breed scala van digitale activiteiten, diensten 
en communicatie.
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In dit hoofdstuk gaan we in op de problematiek van sociale ondersteuning voor digitale 
inclusie. Wie vraagt en krijgt hulp van derden, zowel van individuen als van organisa-
ties? Wat omvat die ondersteuning en welke effecten heeft die op digitale uitsluiting? 
Sociale ondersteuning is onderbelicht in de wetenschappelijke literatuur over digitaal 
gebruik. Bovendien wordt sociale ondersteuning vaak enkel onderzocht voor groepen 
die uitgesloten dreigen te worden. In ons onderzoek brengen we alle vormen van soci-
ale ondersteuning in kaart, voor alle types van digitale gebruikers. Dat geeft een ruimer 
en complexer beeld van hoe sociale ondersteuning werkt. Het stelt ons ook in staat om 
anders na te denken over een digitaal inclusiebeleid. Het concept ‘digitale inclusie’ of 
‘digitale insluiting’ is actie- en beleidsgericht. Het verwijst naar de acties en oplossin-
gen die nodig zijn opdat iedereen ten volle kan participeren in de digitale samenleving.

In wat volgt, definiëren we het concept ‘sociale ondersteuning’ voor digitale inclusie 
en beschrijven we de huidige stand van zaken in de literatuur. We stellen een nieuwe 
typologie voor die alle vormen van steun omvat. Na een discussie over de belangrijk-
ste inzichten sluiten we af met een reflectie over COVID-19 en de gevolgen ervan voor 
digitale inclusie.

Dit hoofdstuk is gebaseerd op onderzoek en data afkomstig van het IDEALiC-
onderzoeksproject. Dat project liep van 2015 tot 2019 in het kader van Brain.be van het 
Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo). Het doel van het onderzoek was om alternatieve 
kaders te ontwikkelen voor onderzoek naar digitale uitsluiting. Klassiek onderzoek naar 
digitale uitsluiting gaat uit van socio-economische factoren voor het verklaren van digi-
tale uitsluiting – en in aansluiting hierop voor een digitaal inclusiebeleid. Het IDEALiC-
onderzoek breekt met die traditie. Het start van de idee dat levensfasen en bepalende 
levensmomenten – kinderen krijgen, een eerste job, enzovoort—een impact hebben op 
de ontwikkeling van mensen. Wat zijn de leefpatronen van mensen, hun noden en be-
hoeften, en daaraan gekoppeld hun digitaal gedrag? Het IDEALiC-onderzoek kijkt vanuit 
dat bredere en vernieuwende kader naar risicofactoren en -groepen met betrekking tot 
digitale technologie.

2. Sociale ondersteuning en digitale inclusie
De centrale vraag van het wetenschappelijke onderzoek naar sociale ondersteuning is 
‘Who gives what to whom regarding which problems?’ en volgens Jacobson (1986) moet 
daaraan toegevoegd worden ‘and when?’. Sociale ondersteuning kan – in lijn met Caplan 
(1974) – gedefinieerd worden als “formele en informele relaties en groepen waarvan 
een individu emotionele, cognitieve en materiële steun krijgt om een stressvolle situa-
tie te beheersen” (in Jacobson, 1986, onze vertaling). Volgens Taking charge of your 
health and wellbeing (2020) van de University of Minnesota luidt de definitie als volgt: 
“Sociale ondersteuning betekent dat mensen een beroep kunnen doen op vrienden, fa-
milie of andere mensen in tijden van nood of crisis. Het draagt bij tot een bredere focus 



De invloed van sociale ondersteuning op digitale zelfredzaamheid  171

en een positief zelfbeeld. Sociale ondersteuning verhoogt de levenskwaliteit en voorziet 
een buffer tegen mogelijk negatieve gebeurtenissen in het leven.” (Onze vertaling, zie 
ook Cobb, 1976)

Zoals al aangegeven, is sociale ondersteuning onderbelicht in de wetenschappelijke lite-
ratuur over digitaal gebruik (DiMaggio, Hargittai, Neuman, & Robinson, 2001; Helsper, 
2008; van Deursen, 2018; van Deursen, 
Helsper, Eyon, & van Dijk, 2017; van 
Deursen & van Dijk, 2019). Nochtans 
blijkt uit recente studies dat sociale on-
dersteuning een belangrijk effect heeft 
op mechanismen van digitale in- en 
uitsluiting (Mariën & Baelden, 2016; 
Mariën & Prodnik, 2014; Mariën & Van Audenhove, 2010). Niet iedereen heeft toegang 
tot hetzelfde niveau van sociale ondersteuning. Een tekort aan sociale ondersteuning 
op digitaal vlak verscherpt dus mogelijke andere vormen van digitale uitsluiting. In wat 
volgt, overlopen we kort de drie belangrijkste studies met betrekking tot sociale onder-
steuning voor digitale inclusie en hun belangrijkste bevindingen.

Van Deursen, Courtois en van Dijk (2014) onderzoeken hoe mensen omgaan met be-
perkte digitale vaardigheden, welke vormen van ondersteuning er voor hen voorhan-
den zijn en hoe ze die identificeren. Ze analyseren of internetvaardigheden een effect 
hebben op het verwezenlijken van positieve resultaten voor het individu én of vormen 
van ondersteuning daarop een bijkomend effect hebben. Op basis van een uitgebreide 
representatieve survey ontwikkelen de onderzoekers een typologie van drie vormen 
van sociale ondersteuning: (1) de onafhankelijken (independents): gebruikers die geen 
behoefte hebben aan ondersteuning, (2) de sociaal ondersteunden (socially supported): 
gebruikers die een beroep doen op familie en vrienden, en (3) de formele hulpzoekers 
(formal help seekers): gebruikers die uitgebreid een beroep doen op een helpdesk, com-
puterexperten en formele opleidingen. Het onderzoek toont aan dat de onafhankelijken 
eerder mannelijk zijn met een hoog opleidingsniveau terwijl de sociaal ondersteunden 
eerder vrouwelijk zijn met een laag opleidingsniveau of/en vaker werkloos zijn. De 
formele hulpzoekers hebben eerder een laag tot gemiddeld opleidingsniveau met een 
hoger niveau van tewerkstelling dan de sociaal ondersteunden. In deze studie tonen van 
Deursen e.a. (2014) aan dat patronen van ondersteuning vragen en gebruiken een be-
langrijke impact hebben op de ontwikkeling van digitale vaardigheden, op de voordelen 
die iemand haalt uit het gebruik van het internet en op de kwaliteit van de ontvangen 
ondersteuning.

Courtois en Verdegem (2016) argumenteren dat sociale ondersteuning een onontbeer-
lijke bron is van sociaal leren. Waar van Deursen e.a.(2014) focussen op de link tussen 
digitale vaardigheden en sociale ondersteuning, richten deze auteurs zich op de samen-
stelling en de socio-economische achtergrond van sociale ondersteuningsnetwerken en 
hun verklarende rol in digitale ongelijkheid. Gebaseerd op een kwantitatieve analyse 
komen zij tot drie alternatieve profielen: (1) de thuis genetwerkten (domestically net-

Sociale ondersteuning heeft een 
belangrijk effect op mechanismen 

van digitale in- en uitsluiting.
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worked): gebruikers die een beroep doen op familie en vrienden voor hulp bij digitale 
problemen, (2) de extern genetwerkten (non-domestically networked): gebruikers die 
vooral een beroep doen op collega’s en vrienden, en (3) de zelfredzamen (self-reliant): 
gebruikers die zelden hulp vragen en in staat zijn problemen zelf op te lossen. Volgens 
deze studie zijn de thuis genetwerkten vaak oudere vrouwen in grotere families en zijn 
deze bovengemiddeld werkloos, de extern genetwerkten zijn eerder jongere werkende 
mannen met een gemiddeld inkomen en deel van kleinere families, de zelfredzamen 
zijn eerder jonge gebruikers die vaak meerdere talen machtig zijn. De studie levert 
twee belangrijke inzichten op. Ten eerste, mensen die hulp zoeken in een eerder fami-
liale kring zijn doorgaans afkomstig uit achtergestelde sociale en economische groe-
pen, hebben een lage motivatie om digitale technologie te leren gebruiken en hebben 
beperkte vaardigheden. Ten tweede, sociale integratie – de mate waarin iemand deel is 
van sociale netwerken – is een belangrijke factor om ondersteuning te kunnen vragen 
en krijgen. Sociale en digitale factoren gaan dus vaak hand in hand.

Helsper en van Deursen (2016) combineren een kwantitatieve en kwalitatieve analyse 
van sociale ondersteuning en de invloed ervan op digitaal gebruik. Ze gebruiken ver-
schillende indicatoren om zowel het potentiële als het effectieve gebruik van ondersteu-
ning te meten, alsook om het aanbod en gebruik van ondersteuningsbronnen in kaart 
te brengen. Ze onderscheiden dus potentiële ondersteuning – hulp waar gebruikers 
denken toegang toe te hebben – van effectief gebruik – hulp waarvan gebruikers ef-
fectief gebruik maken. Volgens hen wordt informele ondersteuning – ook gedefinieerd 
als sociaal ondersteunden (van Deursen e.a., 2014) of thuis genetwerkten (Courtois 
& Verdegem, 2016) – meer gebruikt door gebruikers met een laag niveau van digitale 
vaardigheden, terwijl gebruikers met een hoog niveau van socio-economische middelen 
eerder een beroep doen op formele bronnen van ondersteuning zoals collega’s op het 
werk, experten in hun netwerk, enzovoort. Deze auteurs bevestigen dat ongelijkheden 
op het niveau van sociale ondersteuning digitale ongelijkheid kunnen versterken. Wie 
sterke problemen ondervindt in het online gebruik, heeft vaak beperkte toegang tot 
kwalitatieve sociale ondersteuning met betrekking tot digitaal gebruik.

Onze belangrijkste kritiek op deze studies is dat: (1) deze studies vrij lineair socio-eco-
nomische groepen linken aan types van sociale ondersteuning, (2) er voor gebruikers 
naast een gebrek aan digitale vaardigheden andere motieven zijn om sociale ondersteu-
ning voor digitale inclusie te zoeken, (3) vooral de groep die van familie en vrienden 
sociale ondersteuning krijgt meer divers is dan laag opgeleiden, en (4) de focus van 
deze studies te sterk gericht is op die groepen (sociaal zwakkeren, ouderen, werklozen) 
waarvan men traditioneel aanneemt dat ze makkelijker digitaal uitgesloten worden. 
Bovendien missen deze studies een correcte definitie van het concept ‘sociale onder-
steuning’ binnen een digitale context én zijn ze doorgaans sterk gebaseerd op kwanti-
tatief surveygebaseerd onderzoek (Courtois & Verdegem, 2016; Helsper & van Deursen, 
2016; van Deursen, Courtois, & van Dijk, 2014).

Ons onderzoek probeert sociale ondersteuning voor digitale inclusie te begrijpen als 
een sociaal fenomeen dat mogelijk iedereen treft en dus ruimer onderzocht moet wor-
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den. Om sociale ondersteuning in onderzoek naar digitale ongelijkheid te duiden en om 
het concept duidelijk af te bakenen, introduceren we het concept ‘sociale ondersteuning 
voor digitale inclusie’.

We definiëren dit als “de hulp – emotioneel, instrumenteel en informationeel – die een 
individu verwerft en krijgt in zijn/haar netwerk in het gebruik van zijn/haar digitale 
technologie”.

Uit de definitie blijkt dat we niet volledig de klassieke literatuur over sociale ondersteu-
ning volgen, die ondersteuning opdeelt in emotionele, cognitieve en materiële onder-
steuning. Materiële steun maakt deel uit van de klassieke discussie van digitale kloof 
en toegang tot ICT. Daarin spelen persoonlijke relaties niet zo’n grote rol. Bovendien is 
er een uitgebreid wetenschappelijk corpus over materiële toegang. Daarom focussen 
wij op emotionele, instrumentele en informationele steun. We definiëren ‘emotionele 
steun’ als ondersteuning in de vorm van aanmoediging en begeleiding in tijden van ver-
hoogde stress, veroorzaakt door het omgaan met digitale technologie, bijvoorbeeld bij 
knoppenangst. ‘Instrumentele steun’ is een taakgeoriënteerde vorm van ondersteuning, 
bijvoorbeeld wanneer een individu leert omgaan met technische aspecten van een com-
puter. ‘Informationele steun’ verwijst naar de begeleiding, het advies en de feedback 
die een individu ontvangt tijdens het leerproces. Sociale steun voor digitale inclusie 
verwijst dus naar de uiteenlopende vormen van sociale ondersteuning en naar de ver-
schillende vormen van het verwerven van sociale ondersteuning. Van individuen die 
helemaal geen toegang hebben tot ondersteuning tot die individuen die steun krijgen 
omdat andere mensen hun digitale taken overnemen. Onze definitie van digitale sociale 
ondersteuning – kort voor sociale ondersteuning voor digitale inclusie – ligt in lijn met 
de meer algemene wetenschappelijke definities, maar verwijst specifiek naar de pro-
blematiek van digitale inclusie. Belangrijk om op te merken is dat de ondersteuning niet 
noodzakelijk digitaal hoeft te zijn. In tegendeel, veel ondersteuning zal eerder de vorm 
aannemen van een face-to-facegesprek, een fysieke opleiding, een telefoongesprek of 
een handleiding. We maken onderscheid tussen online ondersteuning (YouTube tuto-
rials, online forums, enzovoort), ondersteuning in hechte sociale netwerken (familie, 
vrienden, collega’s), ondersteuning in computer- en technische centra, en geen onder-
steuning. We onderscheiden verder zij die ondersteuning bieden aan familie, vrienden 
en collega’s; zij die ondersteuning bieden online (bijvoorbeeld via fora) en zij die geen 
ondersteuning bieden.

3. Methodologie
De meeste studies over sociale ondersteuning voor digitale inclusie zijn gebaseerd op 
kwantitatieve analyses. Deze bijdrage is een van de weinige kwalitatieve analyses op 
dit vlak. Ze is gebaseerd op 85 diepte-interviews afgenomen van respondenten in drie 
levensfasen (zie tabel 1):
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1. 18 tot 30 jaar: de periode waarin individuen onafhankelijker worden en hun sociale, 
economische en politieke participatie verhogen;

2. 31 tot 50 jaar: de periode waarin individuen verondersteld worden autonoom te zijn 
en ten volle deel te nemen aan het maatschappelijk leven;

3. 51 tot 70 jaar: de periode waarin individuen actief en onafhankelijk willen blijven 
participeren in de maatschappij en dit in het kader van een vergrijzingstendens die 
een aantal belangrijke beleidsuitdagingen met zich meebrengt.

Afgezien van de levensfase werden verschillende andere criteria gehanteerd in de selec-
tie van de respondenten (zie tabel 1):
 � het niveau van opleiding: laag opleidingsniveau (geen middelbaar diploma), gemid-

deld opleidingsniveau (middelbaar diploma) en hoog opleidingsniveau (minstens 
bachelordiploma);

 � de familiale situatie: in een relatie, alleenstaand, inwonend bij ouders;
 � de aanwezigheid van kinderen: geen kinderen, kinderen in huis, kinderen niet in 

huis;
 � sociale status: werkend, werkloos, gepensioneerd, student.

Het doel van deze selectiecriteria was om een gevarieerd aantal profielen te hebben 
over de verschillende levensfasen. De sampling had niet tot doel om statistische re-
presentativiteit na te streven, maar eerder om een evenredige representatie te krijgen 
over de verschillende criteria (zie tabel 1). Het perspectief van de levensfasen laat ons 
toe om nieuwe inzichten te genereren met betrekking tot sociale ondersteuning voor 
digitale inclusie. Welke patronen worden zichtbaar over de verschillende levensfasen? 
Waar komen ze overeen? Waar divergeren ze?

Tabel 1. Overzicht van de respondenten en criteria.

18-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar

Opleidingsniveau V M V M V M Totaal

Laag 3 6 2 5 6 5 27

Gemiddeld 5 4 5 3 7 4 25

Hoog 5 4 5 6 4 8 32

Onbepaald 0 0 1 0 1 0 2

Totaal V/M Totaal 11
25

13 12
25

13 18
33

15 85

Familiale situatie V M V M V M Totaal

In een relatie 5 5 5 8 13 10 46

Alleenstaand 5 4 4 5 8 5 31

Inwonend bij ouders 3 3 0 0 0 0 6

Weduw(e) (naar) 0 0 0 0 1 1 2

Totaal V/M Totaal 13
25

12 9
22

13 21
38

17 85
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18-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar

Kinderen V M V M V M Totaal

Geen kinderen 10 12 5 4 3 3 37

Kinderen in huis 2 0 5 9 1 2 19

Geen kinderen in 
huis

0 0 0 1 16 12 29

Totaal V/M Totaal 12
24

12 10
24

14 20
37

17 85

Sociale status V M V M V M Totaal

Student 5 3 0 0 0 0 8

Werkend 6 9 7 7 6 1 36

Werkloos 1 1 5 6 5 2 20

Pensioen 0 0 0 0 7 14 21

Totaal V/M Totaal 12
25

13 12
25

13 18
35

17 85

De interviews werden afgenomen tussen april en juni 2017-2018. Voor een diepgaande 
beschrijving van (1) de selectie van de respondenten, (2) het opstellen van het codeboek 
en (3) de analyse van de interviews aan de hand van ons codeboek, verwijzen we naar 
Asmar, Van Audenhove en Mariën (2020).

4. Hulp zoeken. Naar een typologie van digitale 
sociale ondersteuning

We onderscheiden zes types van ondersteuning en de daarmee verbonden karakteris-
tieken (zie figuur 1). Het doel van deze typologie is drieledig: (1) we willen het debat 
over sociale ondersteuning in het academische veld rond digitale ongelijkheid aanwak-
keren, (2) we wensen de vaak onkritische studies rond dit thema kritisch in vraag te 
stellen en (3) we hopen dat het digitale-inclusiebeleid op basis van ons onderzoek digi-
tale sociale ondersteuning beter kan afstemmen op de noden van burgers. We merken 
op dat types van ondersteuning elkaar niet uitsluiten. Gebruikers zullen verschillende 
types van ondersteuning combineren om aan hun noden te beantwoorden of kunnen 
over langere tijd verschuiven naar andere types van ondersteuning. Een zicht krijgen 
op die verschuivingen noodzaakt lange termijn observatie – een opdracht voor verder 
onderzoek.
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Figuur 1. Typologie van digitale sociale ondersteuning.

Type ondersteu-
ning

Karakteristieken Type 
 ondersteuning

Karakteristieken

Geen onder-
steuning

–  Laag niveau van digitale 
vaardigheden, vaak in 
combinatie met sociaal 
precaire situatie en/of 
sociale exclusie.

–  Erkennen dat hulp bij 
digitale technologie nodig 
is, maar weinig capaciteit 
om hulp te vinden door 
sociale isolatie.

–  In alle drie levensfasen te 
vinden (18-30, 31-50, 51-70 
jaar).

Ondersteuning 
uit het
netwerk

–  Zoeken ondersteuning in 
eigen sociale netwerken 
(familie/kinderen/echt-
genoten/vrienden/goede 
collega’s).

–  Legt belang van sociale in-
bedding bloot: om steun te 
kunnen vragen, is er nood 
aan integratie in sociale 
netwerken.

–  Meeste respondenten in de 
tweede en derde levens-
fase (41-50, 51-70 jaar).

Ondersteuning 
uit de gemeen-
schap

–  Steun komt voornamelijk 
van openbare computerlo-
kalen en opleidingen.

–  Computerlokalen en oplei-
dingen gezien als:
–  een weg uit potentiele 

uitsluiting, zowel soci-
aal als digitaal,

–  een weg om sterker on-
afhankelijk te worden 
(voorbeeld van eigen 
kinderen).

–  Meeste respondenten in 
derde levensfase (51-70 
jaar).

Navolgende 
leerder

–  Vragen niet expliciet om 
steun maar leren door 
anderen na te volgen.

–  Vertrouwen op het leren 
van vrienden en familie, 
door hun gedrag gade te 
slaan en zelf te exploreren 
– learning by doing.

–  Meeste respondenten in 
de eerste levensfase (18-30 
jaar).

Ondersteuning 
door substitutie

–  Gebruiken zelf nauwe-
lijks digitale media, maar 
vragen anderen in sociaal 
netwerk om specifieke ta-
ken voor hen uit te voeren 
(online banking, enz.).

–  Binnen oudere koppels 
waar één persoon meer 
vaardigheden heeft of 
wanneer één persoon 
digitale media niet wenst 
te gebruiken.

–  Vandaar opdeling tussen 
a) steun door lage digitale 
vaardigheden, b) steun 
door lage motivatie.

–  Meeste respondenten in de 
tweede en derde levens-
fase (41-50, 51-70 jaar).

Zelfredzame 
leerder

–  Zijn zelf zelden vragende 
partij voor hulp, maar zijn 
dat wel vaak voor anderen 
(in familiale context).

–  Hebben een hoog niveau 
van digitale vaardigheden 
en digitale fluïditeit.

–  Gaan makkelijk buiten hun 
comfortzone om nieuwe 
dingen te exploreren. 
Als ze daarbij hulp nodig 
hebben, gaan ze online op 
zoek naar hulpbronnen en 
leren ze door te doen.

–  Meeste respondenten 
uit late eerste en begin 
tweede levensfase (25-45 
jaar). Meestal mannelijk 
en hoog opleidingsniveau. 
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4.1 Geen Ondersteuning

Gebruikers in de categorie ‘geen ondersteuning’ hebben nauwelijks toegang tot digi-
tale sociale ondersteuning. Ze hebben over het algemeen een laag opleidingsniveau 
en komen uit verschillende levensfasen. Op sociaal gebied is hun situatie vaak precair 
(werkloos, gepensioneerd, chronisch ziek). Ze beschikken over een beperkt sociaal net-
werk. Op digitaal vlak verhinderen hun beperkte financiële middelen de toegang tot 
hoogstaande kwalitatieve digitale tools. Gebruikers in deze groep beschikken vaak over 
zeer beperkte digitale vaardigheden. Deze al precaire situatie wordt erger door het feit 
dat deze gebruikers geen toegang hebben tot ondersteuning. De meeste gebruikers in 
deze groep erkennen expliciet dat ze hulp nodig hebben – zelfs voor basisvaardigheden 
zoals een e-mail versturen – maar geven ook aan geen hulp te kunnen vragen als ze die 
nodig hebben. Deze categorie van gebruikers, die in ons onderzoek naar voren komt, 
wordt niet geïdentificeerd in eerder onderzoek. In de categorie ‘geen ondersteuning’ 
ontbreekt het gebruikers aan emotionele, informationele en instrumentele ondersteu-
ning.

Interviewer:  Bel je iemand anders als je problemen hebt met je smartphone?
Respondent:  Soms geef ik het op. Als ik in de problemen zit en ik weet niet hoe we 

het gebruiken, heb ik niemand om me te laten zien hoe we dit of dat 
doen.

Interviewer:  Dus weet je soms niet hoe je het moet doen en geef je daarom op?
Respondent:  Ja, het gebeurt. En aangezien ik geen computer heb, is het niet gemak-

kelijk (vrouw, 28, inwonend bij ouders, geen kinderen, student).
Respondent:  Ik zou dat wel willen, ja, want anders maak je geen deel meer uit van 

de samenleving... Het evolueert zo snel en je kan niet meer mee, het is 
moeilijk te volgen. Je bent bijna verplicht om het te hebben, die techno-
logie. [Ik heb] het gevoel dat dat nodig is, en als je het niet hebt, dan val 
je daarbuiten (vrouw, 53, alleenstaand, geen kinderen, werkloos).

Voor deze groep respondenten is het gevoel van uitsluiting, alsook het besef dat ze naar 
de zijkant van de maatschappij geschoven worden zeer groot. De sociale en innerlijke 
druk om aan de slag te gaan met digitale technologie is permanent aanwezig. Enerzijds 
gaan digitale evoluties zo snel dat deze groep moeilijkheden ondervindt om bij te benen. 
Anderzijds dwingt de toenemende digitalisering van de maatschappij hen net om meer 
en meer digitale diensten te gebruiken, ongeacht of ze daartoe in staat zijn of niet.

Dit bevestigt de bevindingen van Courtois en Verdegem (2016) en Mariën, Heyman, 
Salemink en van Audenhove (2016) over de impact van sociale inbedding op digitale 
betrokkenheid. Verschillende uitspraken van respondenten in de groep ‘geen onder-
steuning’ tonen hoe sociale en digitale factoren een rol spelen in mechanismen van 
in- en uitsluiting. Respondenten in deze categorie getuigen vaak van een zekere mate 
van machteloosheid. De uitdagingen waarmee ze op het digitale niveau geconfronteerd 
worden, verhinderen hun mogelijkheden tot sociale participatie. Daarmee worden de 
bevindingen van Helsper en van Deursen (2016) bevestigd. Mensen met een hoge nood 
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aan ondersteuning hebben vaak minder toegang tot kwalitatief hoogstaande ondersteu-
ning. In deze zin vormt digitale sociale ondersteuning een bijkomend niveau van uitslui-
ting. Sociale en digitale uitsluiting kunnen elkaar versterken. We leggen de nadruk op 
kunnen, omdat we verder zullen zien dat dit niet noodzakelijk altijd het geval is.

4.2 Ondersteuning uit de Gemeenschap

De categorie ‘ondersteuning uit de gemeenschap’ verwijst naar die gebruikers voor wie 
de bron van ondersteuning voornamelijk bestaat uit computerklassen en computer-
trainingen georganiseerd door publieke organisaties of middenveldorganisaties. In dat 
opzicht sluit ze goed aan bij de categorie ‘formele hulpzoekers’ in het werk van van 
Deursen e.a. (2014). In onze studie tonen we echter aan dat voor deze categorie leeftijd 
een bepalende factor is, meer dan opleidingsniveau. Het gaat vooral om respondenten in 
de levensfase 51-70 jaar, rekening houdend met zowel gender als opleidingsniveau. Voor 
deze groep is instrumentele en taakgeoriënteerde ondersteuning belangrijk. Deze cate-
gorie vertoont doorgaans een laag niveau van digitale vaardigheden, wat verklaard kan 
worden door het feit dat voor deze generatie digitale technologie nog steeds nieuw is.

Respondent:  Zodus, het is niet altijd gemakkelijk. Ik ben 66, ik zeg het, ik vind het 
voor oude mensen echt een prestatie dat ze dat hier komen volgen, dat 
ze nog met de computer willen werken. Ik vind dat echt uniek eigenlijk. 
Want dat moet je niet onderschatten, op onze leeftijd leer ik hier iets 
nieuws (vrouw, 66, in relatie, geen kinderen in huis, gepensioneerd).

Ondanks vaak lage niveaus van digitale vaardigheden heeft de groep ‘ondersteuning uit 
de gemeenschap’ een hoge motivatie om te leren. Die motivatie is ingegeven door de 
angst om op termijn digitaal uitgesloten te worden of/en een drang om zelfredzamer te 
worden in het gebruik van digitale technologie. We gaan op beide even dieper in.

De negatieve motivatie van angst wordt duidelijk uit verschillende voorbeelden. Een 
respondent (60, alleenstaand, geen kinderen, werkloos) zegt gemotiveerd te zijn om 
computerklassen te volgen wegens zijn precaire socio-economische situatie als oudere 
werkloze. Deze respondent gaf zijn werk op in de bouwsector wegens fysieke rugklach-
ten. Om zijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, beseft hij dat digitale vaardighe-
den belangrijk zijn. Een andere respondent geeft aan:

Respondent:  Je komt op een punt dat je zegt: je kan echt niet zonder digitale media 
(...), ga naar de GB, daar liggen papieren, of je hebt je kaart niet bij, dan 
moet je toch via de computer. Nu is dat wel aangepast, nu doen ze het 
een paar dagen zelf, maar je hebt in de tijd zelf moeten inloggen. Dan 
denk ik wel: dan moet ik er toch meer van weten want je zit daar echt 
als een leek en je weet niet op welk knopje je durft of kan duwen. En dat 
heeft mij wel geholpen, ook die lessen hier op de gemeente (vrouw, 66, 
in een relatie, geen kinderen in huis, gepensioneerd).
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De positieve motivatie om autonomer te worden in het hanteren van digitale techno-
logie zet mensen aan om computerklas te volgen. Vaak deed deze groep voordien een 
beroep op zijn kinderen als sociale ondersteuning. Ze zijn gemotiveerd om nieuwe vaar-
digheden te leren om onafhankelijker te worden:

Respondent:  Nu ben ik daarvan af, maar in het begin, als ik een veertiger was en zij 
een vijftiger, dan is toegeven dat je dat niet kan wel hard. Ik kan hier al-
les! (...) Zo erg is het ook weer niet. Maar het is toch wel: potverdikke, ik 
ben degene die hier alles kon. Tegenwoordig moet ik het aan mijn kind 
vragen. En dus ben ik dat niet gewoon (man, 63, in een relatie, kinderen 
in huis, gepensioneerd).

Zoals werd aangetoond door Kiesler, Zdaniuk, Lundmark en Kraut (2000) kan de dyna-
miek van ondersteuning binnen het gezin tot problemen leiden. Zeker wanneer de ex-
pertise van de kinderen tot een intellectuele verschuiving binnen de familie leidt. Voor 
deze categorie van respondenten is het terugwinnen van hun autonomie – binnen het 
eigen gezin of sociale netwerk – dus een belangrijke motivatie.

Deze groep wijkt af van categorieën zoals gedefinieerd door de klassieke academische 
literatuur (Courtois & Verdegem, 2016; van Deursen, e.a., 2014). Hulp zoeken is niet en-
kel ingegeven door een confrontatie met problemen. Sociale ondersteuning wordt ook 
gebruikt om te anticiperen op mogelijke problemen in de toekomst of om een andere 
langetermijndoelstelling – autonomie – te verwezenlijken. Nogmaals, de sociale context 
waarin het individu zich bevindt, is cruciaal om de onderliggende motivaties om sociale 
ondersteuning te zoeken te begrijpen.

4.3 Ondersteuning door substitutie

Selwyn, Johnson, Nemorin en Knight (2016) bespreken de rol van proxy users en hun ge-
bruik van technologie voor derden. We stellen het gebruik van de categorie ‘ondersteu-
ning door substitutie’ voor met een net iets andere invulling. Deze categorie verwijst 
naar ‘gebruik door anderen’ en bestaat uit een groep van non-gebruikers die weigeren 
of zelf niet in staat zijn digitale technologie te gebruiken. Terwijl proxy users taken 
uitvoeren voor anderen, gebruiken individuen in de categorie ‘ondersteuning door sub-
stitutie’ technologie ‘door’ derden. De agency ligt dus eerder bij de laatsten. Individuen 
in de categorie ‘ondersteuning door substitutie’ hebben toegang tot technologie én 
gebruiken technologie door ‘proxy users’ te vragen bepaalde handelingen te stellen: 
een document afdrukken, een e-mail sturen, de belastingen online invullen, enzovoort. 
Door ons specifiek op deze groep te richten, zijn we in staat de motivaties na te gaan 
van mensen die gebruik maken van proxy users. De proxy users zijn een emotionele 
steun in tijden van verhoogde stress (bijvoorbeeld bij de gedachte om een digitaal toe-
stel te moeten benutten) en van instrumentele steun of taakgeoriënteerde steun. Deze 
categorie wordt in de literatuur zelden geïdentificeerd of besproken, maar maakt wel 
een specifieke categorie uit van gebruikers die sociale ondersteuning ontvangen. Dit is 
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verre van een homogene groep. Op basis van het opleidingsniveau onderscheiden we 
twee groepen: ten eerste een groep gekenmerkt door lage digitale vaardigheden en een 
zekere knoppenangst (zie 4.3.1) en ten tweede een groep die nauwelijks gemotiveerd is 
om digitale technologie te gebruiken (zie 4.3.2).

4.3.1 Ondersteuning door substitutie: laag niveau van digitale 

vaardigheden

Deze categorie bestaat uit individuen met een laag tot gemiddeld opleidingsniveau en 
situeert zich qua leeftijd in de late tweede (40-51) en derde levensfase (51-70). Ze ver-
trouwen sterk op hun sociale netwerk om digitale technologie te gebruiken.

Respondent:  Ik ken mijn [e-mail]adres niet uit het hoofd. Nu heb ik het op papier, 
ik heb het hier bij mij. Maar ik weet wat de gevolgen zullen zijn als ik 
het weer verlies. Ik vraag een vriend om vaak met mij mijn mailbox te 
checken of vraag hem dat voor mij te doen, een beetje als een opdracht 
[lacht] en dan te checken of er iets is en te sms’en als ik iets heb. Het is 
beschamend. Ik schaam me om in zo’n situatie te zitten. Het voelt alsof 
ik analfabeet ben (man, 49, alleenstaand, geen kinderen, werkloos).

Het gebruik van proxy users in deze categorie is vooral ingegeven door angst voor digi-
tale technologie. Die angst wordt gevoed door een laag zelfvertrouwen, zowel wat hun 
sociale positie als hun digitale vaardigheden betreft. Vaak hebben respondenten voor-
dien negatieve ervaringen opgelopen met het gebruik van digitale media. Respondenten 
geven aan dat ze het gevoel hebben gestraft te worden omdat ze geen digitale techno-
logie gebruiken.

Net zoals in de categorie ‘geen ondersteuning’ toont deze categorie het belang van 
sociale inbedding aan. Meer nog, ondanks sociale ondersteuning toont het aan dat de 
samenleving een belangrijke impact heeft op het gebruik en de adoptie van technologie. 
Het toont aan dat sociale afwijzing van gedrag – sociaal gestraft worden voor niet-
gebruik – de negatieve percepties van gebruikers van digitale media verder kunnen 
versterken en hun autonoom gebruik in de weg kunnen staan. De samenleving legt 
gebruikers sterke verwachtingen op, zonder hun de nodige middelen aan te reiken om 
aan die verwachtingen te voldoen.

4.3.2 Ondersteuning door substitutie: lage motivatie

Een tweede vorm van ‘ondersteuning door substitutie’ vinden we vaak in hechte fami-
liale kring, namelijk substitutie vanwege lage motivatie. Dit doet zich opvallend voor 
bij koppels van middelbare tot oudere leeftijd (51-70). Binnen deze gezinnen heeft één 
partner – in onze studie waren het doorgaans vrouwen – betere vaardigheden dan de 
andere partner, die weigert gebruik te maken van digitale technologie. Respondenten 
in deze groep komen overeen met wat Mariën en Baelden (2016) de digital self-excluded 
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noemen: individuen met een hoog tot middelhoog opleidingsniveau, een rijk sociaal net-
werk, toegang tot technologie, maar die bewust de keuze maken om zich niet in te laten 
met digitale media. Vaak wordt een gebrek aan tijd en pensioen als reden opgegeven.

Respondent:  [Spreekt over zijn vrouw] Ik heb niets tegen de automatisering of het 
feit dat alles nu digitaal gebeurt. Ik weet hoe en wat ik moet doen. Maar 
zoals ik al zei, ben ik nu gepensioneerd. Eerst op ziekteverlof geweest 
en dan gepensioneerd. Ik kan nog steeds een of twee brieven typen met 
de computer, maar ondertussen heb ik een uitstekende secretaresse 
[lacht], ik laat het aan haar over. Zij doet voor mij, voorlopig nog, alles 
wat ik haar vraag [lacht] (man, 68, in relatie, geen kinderen in huis, 
gepensioneerd).

Deze cluster is interessant omdat hij aantoont dat motivatie en sociale perceptie, meer 
dan socio-economische indicatoren alleen, de patronen van hulp zoeken beïnvloeden. 
Het toont verder aan dat een gebrek aan motivatie niet uitsluitend verbonden is aan 
negatieve attitudes (Reisdorf, 2011), maar dat sommige gebruikers het nut van digitale 
technologie niet inzien (Helsper, 2016). Dat doet de vraag rijzen of we deze gebruikers 
moeten helpen hun vaardigheden te ontwikkelen of hen moeten motiveren om met 
technologie om te gaan.

4.4 Ondersteuning uit het netwerk

‘Ondersteuning uit het netwerk’ is de meest voorkomende vorm van sociale onder-
steuning onder onze 85 respondenten. Respondenten in deze groep hebben doorgaans 
een gemiddeld tot hoog opleidingsniveau en komen uit de tweede (31-50 jaar) en derde 
(51-70 jaar) levensfase. Ze doen doorgaans een beroep op hulp in hun directe sociale 
netwerk: thuis bij de partner en/of kinderen, op het werk bij collega’s. Een belangrijk 
concept om dit soort van ondersteuning te begrijpen, is het concept van homofilie 
(McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Dit concept verwijst naar de idee dat “con-
tact between similar people occurs at a higher rate than contact between dissimilar 
people” (McPherson, e.a., 2001, p. 416). Mensen gaan dus voornamelijk connecties aan 
met mensen die gelijkaardige karakteristieken hebben. Of zoals McPherson e.a. (2001, 
p. 415) het verwoorden: “similarity breeds connection”.

Deze groep heeft veel gemeen met de socially supported van van Deursen e.a. (2014) 
en met de domestically networked van Courtois en Verdegem (2016), aangezien deze 
groep intensief gebruik maakt van familie en vrienden voor sociale ondersteuning. Wij 
voegen echter ook sociale ondersteuning door collega’s toe aan deze categorie. De ge-
meenschappelijke noemer is de sociale band tussen beide individuen. Ons onderzoek 
geeft aan dat gebruikers enkel een beroep doen op collega’s als ze die vertrouwen en 
als ze deel uitmaken van hun sociale netwerk. Als de hulp van collega’s niet mogelijk 
is, vertrouwt deze groep op vrienden en familie. In vergelijking met andere categorieën 
kan deze groep een beroep doen op een aanzienlijk netwerk van familie, vrienden en 



182 Axelle Asmar, Leo Van Audenhove en Ilse Mariën

collega’s én is de groep in staat om verschillende vormen van hulp te vragen – informa-
tioneel, instrumenteel en emotioneel.

Respondent:  (...) als ik hulp nodig heb met software of iets dergelijks, zal ik het ge-
makkelijker vragen aan een collega die ik goed ken: “Hé, weet je hoe 
dit en dat werkt?” Voor de rest vraag ik het soms aan mijn vriendin, 
maar ik denk dat dat het is (man, 48, in een relatie, kinderen in huis, 
werkend).

Respondent:  Oh meestal vraag ik Natasha of Kristof [collega’s]. Meestal Kristof om-
dat hij goed is met dit soort dingen en hij weet wat hij moet doen. Ik 
kom bij hen met mijn probleem en ik vraag gewoon: “Hé, kan je me 
helpen een oplossing te vinden hier?” En als laatste poging ga ik naar 
de IT-helpdesk van de bank, maar zij zijn bijna allemaal extern van de 
bank, dus dat doe ik niet vaak (vrouw, 57, in een relatie, geen kinderen 
in huis, werkend).

In lijn met de bevindingen van Courtois en Verdegem (2016) kent de groep ‘ondersteu-
ning uit het netwerk’ doorgaans een stabiele financiële en professionele positie. Net 
zoals van Deursen e.a. (2014) en Stewart (2007) bevestigt ons onderzoek het belang van 
de werkplek als locus voor sociale ondersteuning. In deze categorie wordt duidelijk dat 
offline sociaal kapitaal vertaald kan worden naar sociale ondersteuning in het digitale 
veld. De welgestelden – in termen van sociale, culturele en economische middelen – 
kunnen een deel van die middelen omzetten in digitale middelen. Een van bovenstaande 
respondenten gaf dat duidelijk aan en erkent dat, als gevolg van de kwalitatief hoog-
staande ondersteuning door collega’s, ze zelf beter en intuïtiever leerde omgaan met 
digitale technologie. Hoewel deze respondent nog steeds problemen ondervindt met 
digitale technologie, kan ze nu sneller problemen zelf oplossen. Sociale ondersteuning 
wordt dus zelf een mechanisme van in- en uitsluiting (Helsper & van Deursen, 2016). In 
tegenstelling tot de groep ‘geen ondersteuning’, die geen toegang heeft tot sociale on-
dersteuning, of de ‘ondersteuning door substitutie’, die volledig vertrouwt op anderen 
vanwege een gebrek aan motivatie, is de groep ‘ondersteuning uit het netwerk’ in staat 
om zeer specifieke digitale uitdagingen aan te gaan dankzij hun sterke sociale inclusie.

Thuis doet de groep ‘ondersteuning uit het netwerk’ vooral een beroep op kinderen en 
de partner. In tegenstelling tot de studies van Courtois en Verdegem (2016) of Helsper 
en van Deursen (2016) toont ons onderzoek aan dat de groep die een beroep doet op kin-
deren en de partner niet noodzakelijk in een achtergestelde sociale positie zitten en ook 
niet noodzakelijk over zeer lage niveaus van digitale vaardigheden beschikken. In ons 
onderzoek zien we dat respondenten in deze groep vaak een gemiddeld tot hoog oplei-
dingsniveau hebben, dat ze in een financieel stabiele situatie zitten en dat ze vaak werk 
hebben. Ze maken gebruik van hun sociaal netwerk voor zeer specifieke problemen.

Respondent:  Nee, ik ga eerst proberen om dat te ontdekken, al doende, en een paar 
keren goed vloeken als het niet lukt. En als het te lang duurt, dan, euh 
[stilte], ga ik een keer bij mijn kinderen [te rade]. Maar ja, er is er nog 
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maar één thuis. Hij studeert aan de VUB, het laatste jaar bio-ingenieur. 
En ja, als hij thuis is, dan [heeft hij het zitten]. En is een andere toevallig 
thuis, dan heeft die [het zitten] (man, 66, weduwnaar, kinderen in huis, 
gepensioneerd).

Respondent:  Mijn man betaalde al onze rekeningen en toen hij stierf, bleef ik bij-
na een jaar lang naar de bank [gaan] om mijn bankoverschrijvingen 
te doen. Iedereen vertelde me altijd hoe gemakkelijk het was om alles 
online te doen, maar niemand liet het me zien. Op een dag kwam mijn 
dochter thuis, zat ze een uur bij me en liet me zien hoe ik het moest 
doen. Nu voel ik me bijna stom als ik bedenk hoeveel moeite ik daarvoor 
had (vrouw, 68, weduwe, geen kinderen in huis, gepensioneerd).

In ons onderzoek bevestigt de groep ‘ondersteuning uit het netwerk’ verschillende stu-
dies (Bakardjieva, 2005; Chu, 2010; Correa, Straubhaar, Chen, & Spence, 2013) die het 
belang van familie als bron van sociale ondersteuning, alsook de rol van intergenera-
tionele uitwisseling van kennis benadrukken (Dolničar, Hrast, Vehovar, & Petrovčič, 
2013). Wel rijzen vragen over de duurzaamheid van dit soort van sociale ondersteuning. 
Sommige respondenten geven aan dat leren in een familiale context frustrerend kan 
zijn. Familieleden – vaak kinderen – zijn niet steeds gemotiveerd en hebben niet altijd 
de nodige tijd. Die frustratie leidt vaak tot een behoefte bij de respondenten om zelf-
standiger te worden in het gebruik van technologie en om minder afhankelijk te worden 
van de hulp van de kinderen. In dat opzicht zien we dat de groep ‘ondersteuning uit het 
netwerk’ die vooral een beroep doet op familie, vaak overgaat tot ‘ondersteuning uit de 
gemeenschap’.

Interviewer:  Kan u een specifiek voorbeeld geven waarin uw dochter niet wil helpen?
Respondent:  Laten we zeggen dat er iets gebeurt. Er verschijnt iets op de onderkant 

van mijn computer of mijn mailboxen. Ik ben altijd bang om het te ope-
nen omdat ik niet weet wat er kan gebeuren als ik erop klik. Mijn doch-
ter zegt me gewoon “Als je het niet weet, raak het niet aan”, maar (...) 
ik wil niet meer afhankelijk zijn. Dat is de reden waarom ik met mijn 
computer naar het EPN [openbaar computercentrum] ga om vragen te 
stellen (man, 46, in een relatie, kinderen in huis, werkend).

4.5 Navolgende leerder

De ‘navolgende leerder’ is voornamelijk te vinden in de eerste levensfase (18-30 jaar) en 
in het begin van de tweede levensfase (31-50 jaar). Ze zijn voornamelijk gemiddeld tot 
hoogopgeleid. De ‘navolgende leerders’ delen een aantal karakteristieken met de groep 
‘ondersteuning uit het netwerk’ omdat ze intensief gebruik maken van hun hecht soci-
aal netwerk in hun gebruik van digitale technologie. Ze onderscheiden zich echter van 
andere categorieën in die zin dat ze vertrouwen opbouwen door het gebruik van familie 
en vrienden te volgen voordat ze zelf overgaan tot het gebruik van een technologie. In 
tegenstelling tot de groep ‘ondersteuning door substitutie’, die anderen in hun plaats 
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technologie laat gebruiken, leert deze groep door anderen te volgen. Sociale ondersteu-
ning voor de ‘navolgende leerder’ neemt dus doorgaans de vorm van informationele 
ondersteuning aan. Hechte sociale netwerken vormen hier ‘lokale instituties’ of ‘lokale 
experten’ van wie de opinie en informatie sterk gewaardeerd worden.

Respondent:  Mijn mama werkt bij Belfius. Eerst dacht ik: zo’n app op je gsm met je 
bankgegevens, ik weet dat toch niet, want als iemand je gsm dan steelt 
of je hackt, dan kan die daaraan. Maar dan zei mijn mama: nee nee, dat 
is heel veilig en je moet dat en dat doen. Dus eigenlijk heb ik altijd schrik 
om iets voor te hebben met mijn gsm, [maar] als iemand mij kan over-
tuigen dat het niet waar is, dan doe ik dat. En dan lukt dat wel (vrouw, 
25, in een relatie, geen kinderen, werkend).

Respondent:  Ik heb er geen specifieke interesse voor. Ik ga geen app downloaden 
gewoon om te zien hoe het werkt, nee nee. Als ik bijvoorbeeld vrienden 
hoor zeggen: oh dit of dat, of nu de Payconiq-app ook boomt, dat is 
meestal hoe het gebeurt. Als ik van vrienden hoor ‘die app is echt top’, 
ja, dan zou ik dat waarschijnlijk op lange termijn proberen. Maar dingen 
op zich testen zit niet in mij (man, 33, alleenstaand, kinderen in huis, 
werkloos).

Zodra de ‘navolgende leerder’ overtuigd is van het nut van een digitale applicatie, gaat 
hij zelf, via trial and error op ontdekkingstocht. Deze groep is een belangrijke basis voor 
sociale ondersteuning voor gebruikers met minder vaardigheden. De groep is vaak de 
bron van hulp voor de groep ‘ondersteuning uit het netwerk’. Een belangrijke vraag is 
of de aanpak van het ‘leren door te doen’ wel altijd tot de beste resultaten leidt. Zoals 
al opgemerkt door van Deursen en van Dijk (2010) kan de ‘leren door te doen’-strategie 
ook leiden tot het aanleren van een verkeerde aanpak die steeds weer herhaald wordt 
en mogelijk ook doorgegeven wordt in het sociale netwerk.

4.6 Zelfredzame Leerder

De ‘zelfredzame leerder’ is het meest zeldzame type gebruiker. Deze groep kunnen we 
vergelijken met wat van Deursen e.a. (2014) de independents hebben genoemd en wat 
Courtois en Verdegem aanduiden als self-reliant. Deze groep vraagt geen hulp, hoewel 
ze vaak over de sociale netwerken beschikken. Deze groep leert op een intuïtieve ma-
nier, heeft een hoog niveau van digitale vaardigheden en is zo goed als digitaal zelfred-
zaam. Deze groep van gebruikers is doorgaans mannelijk, hoogopgeleid, tussen 25 en 45 
jaar en werkt vaak met digitale technologie. Ze beschikken doorgaans over kwalitatief 
hoogstaande apparatuur en toegang. Deze groep is bereid om nieuwe zaken te leren 
en is zelfverzekerd over zijn eigen vaardigheden. Ook deze groep leert door te experi-
menteren met technologie en toepassingen, maar in tegenstelling tot de ‘navolgende 
leerder’ wachten ze niet op het voorbeeld van anderen om met nieuwe technologie aan 
de slag te gaan.
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Respondent:  Ik zal gemakkelijk iets uitproberen als het nieuw is of als ik iets van 
vrienden hoor, of ik zie iemand ermee en het lijkt me gaaf. Soms test ik 
ook of dat bij mij past, en of het past bij mijn manier van werken (man, 
35, in een relatie, kinderen thuis, tewerkgesteld).

Respondent:  Photoshop is bijvoorbeeld iets wat ik leuk vind, het is een hobby die ik 
jaren geleden zelf heb geleerd. Er zijn altijd nieuwe versies en als ik iets 
met Photoshop moet maken, weet ik soms niet waar ik moet beginnen, 
dus ga ik gewoon door tutorials op YouTube. Hetzelfde voor mijn mu-
zieksoftware: ik kan naar de website van de software gaan of op forums 
kijken wat andere gebruikers zeggen, (...) ik zie niet de noodzaak om het 
aan anderen te vragen omdat ik weet hoe ik dingen zelf moet uitzoeken 
(man, 44, in een relatie, kinderen thuis, tewerkgesteld).

De ‘zelfredzame leerder’ vormt een belangrijke bron van sociale ondersteuning voor 
zijn eigen sociale netwerk. Ze vormen de basis van ondersteuning voor zowel de groep 
‘ondersteuning uit het netwerk’ als de ‘navolgende leerder’. Zij zijn vaak de helpende 
collega, de digitale expert die ter plaatse ondersteuning aanbiedt, de kinderen die ou-
ders ondersteunen, ...

Interviewer:  Zijn er momenten waarop je anderen helpt?
Respondent:  Ja, zeker mijn grootouders: hen helpen met hun computer, dingen 

printen op één pagina in plaats van twee, helpen met e-mails, dingen 
downloaden en hen helpen vinden wat ze hebben gedownload, Dropbox 
installeren op hun computers en uitleggen hoe het werkt. Ja, eigenlijk 
veel helpen in de familie met echt concrete dingen (man, 25, inwonend 
bij ouders, geen kinderen, werkend).

Het concept van homofilie speelt opnieuw een belangrijke rol, waarbij kwalitatieve so-
ciale ondersteuning gegeven wordt in zeer homogene sociale netwerken. Zoals aange-
toond door Yuan en Gay (2006) speelt homofilie een belangrijke rol in het creëren van 
lerende gemeenschappen. De groep van ‘zelfredzame leerders’ vormt een gatekeeper 
in de distributie van kennis, omdat deze groep vooral familie en vrienden in hun eigen 
netwerk zal bijstaan. Beleid moet dus oplossingen zoeken om diegenen die geen toe-
gang hebben tot dit soort van sociale ondersteuning alternatieve vormen van onder-
steuning aan te bieden. De idee van buddynetwerken sluit daarbij aan.

5. Discussie en beleidsimplicaties
Het is intussen duidelijk dat digitale inclusie niet beperkt is tot toegang – het beschik-
ken over technologie – en zelfs niet tot verschillen in vaardigheden – de kennis en 
praktische vaardigheden om technologie te gebruiken. Ons onderzoek toont aan dat 
formele en informele vormen van sociale ondersteuning een belangrijke rol spelen in 
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het verhogen of bemoeilijken van toegang en gebruik van digitale technologie. In sectie 
5.1 trekken we een aantal conclusies met betrekking tot sociale ondersteuning, leren en 
het verwerven van digitale vaardigheden. In sectie 5.2 reflecteren we over de COVID-
19-crisis en de impact ervan op sociale ondersteuning. Tot slot bekijken we in sectie 5.3 
enkele beleidsimplicaties. Daarin stellen we dat we moeten afstappen van de idee dat 
digitale geletterdheid een louter individuele verantwoordelijkheid is.

5.1 Sociale ondersteuning, leren en het verwerven van 
digitale vaardigheden

De snelle technologische veranderingen die permanent alle terreinen van de samenle-
ving wijzigen, dwingen gebruikers om permanent bij te leren en hun vaardigheden bij te 
werken tegen een almaar sneller tempo. De rol van sociale ondersteuning voor digitale 
inclusie wordt duidelijk op verschillende manieren.
 � Ondersteuningsnetwerken worden niet enkel aangesproken in tijden van verhoogde 

stress of wanneer gebruikers met problemen kampen. Zoals duidelijk werd in de 
groep ‘ondersteuning uit de gemeenschap’ maken gebruikers soms proactief ge-
bruik van sociale netwerken. Sommige gebruikers zijn zich er terdege van bewust 
dat bepaalde transities of verandering van levensfase hun digitale inclusie kan be-
dreigen op de lange termijn (bv. om een nieuwe job te vinden als men beperkte 
digitale vaardigheden heeft). Om mogelijke uitsluiting te vermijden, gaat een deel 
van de respondenten zeer vroeg op zoek naar opportuniteiten in het sociale netwerk 
om vaardigheden te versterken.

 � Sociale ondersteuning vragen is niet beperkt tot gebruikers met beperkte digitale 
vaardigheden. Zoals duidelijk aangetoond, doen individuen uit de groepen ‘onder-
steuning uit het netwerk’, ‘navolgende leerder’ en soms zelfs de ‘zelfredzame leer-
der’ een beroep op ondersteuning voor specifieke problemen. Op basis van het pro-
bleem zoeken ze specifieke personen in hun sociale netwerk om een probleem op te 
lossen, om dan hun leerproces of activiteit zelfstandig voort te zetten.

 � Formele en informele vormen van leren én formele en informele vormen van sociale 
ondersteuning worden vaak op een complexe manier door elkaar gebruikt. In ons 
onderzoek hebben we minder aandacht besteed aan de verschillende componenten 
van sociale ondersteuning, namelijk emotionele, instrumentele en informationele 
vormen van ondersteuning. Uit de quotes van respondenten blijkt echter dat emo-
tionele ondersteuning een belangrijk aspect vormt van steun, ook met betrekking 
tot digitale inclusie.

Uit onze analyse blijkt dat gebruikers over heel wat agency beschikken met betrek-
king tot sociale ondersteuning. Ten eerste kiezen ze vaak zelf het meest geschikte mo-
ment waarop ze deze netwerken aanspreken. Ten tweede zijn sommige respondenten 
zich zeer bewust van de mogelijke gevolgen van het gebruik van sociale ondersteuning 
– bijvoorbeeld betere vaardigheden verwerven om beter werk te vinden. De beoogde 
doelstellingen van gebruikers zouden nog beter in kaart moeten worden gebracht in 
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onderzoek. Dat zou de onderzoeksagenda doen verschuiven van een focus op socio-
demografische factoren naar een beter begrip van de voordelen die gebruikers uit het 
gebruik van sociale ondersteuning halen.

5.2 COVID-19 en digitale sociale ondersteuning

De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat digitale inclusie een belangrijk pro-
bleem blijft in Vlaanderen. De lockdown en de snelle shift naar digitale vormen van 
onderwijs, naar een digitale werkomgeving en naar digitale vormen van sociale inter-
actie, verplichtten grote lagen van de bevolking om zo goed als volledig digitaal te gaan. 
Hoewel daarover voorlopig weinig onderzoek is uitgevoerd, kunnen we nu al een aantal 
vaststellingen doen.
 � In het onderwijs bleek een deel van de gezinnen over geen of onvoldoende toestellen 

– of kwalitatief onvoldoende toestellen – te beschikken om online lessen en online 
opdrachten te volgen.

 � Zelfs gezinnen met één of een beperkt aantal toestellen komen in de problemen 
wanneer meerdere personen gelijktijdig synchroon lessen, vergaderingen en sociale 
activiteiten moeten combineren.

 � We moeten voorzichtig zijn met definities zoals ‘toestel met een internetverbin-
ding’. Een smartphone of een tablet zijn leuk om te surfen, films te bekijken, spel-
letjes te spelen, kranten te lezen en te communiceren via sociale media. Maar ze 
lijken minder geschikt om opdrachten te schrijven, huiswerk te maken of in een 
professionele werkomgeving. Dat wordt ook bevestigd door organisaties die werken 
rond inburgeraars (Gevaert, 2020).

 � Heel wat zwakkere groepen zoals jongeren in residentiële jeugdhulp, patiënten in 
psychiatrische instellingen, bewoners van woonzorgcentra, asielzoekers in asiel-
centra, anderstaligen in taalonderwijs, nieuwkomers die een inburgeringstraject 
volgen, enzovoort, bleken tijdens de lockdown in situaties te belanden waarbij de 
bestaande infrastructuur en toegang in grote mate ontoereikend bleek.

 � Een deel van de opleidingen over digitale vaardigheden zijn noodgedwongen overge-
stapt op online lessen. Vooral mensen met een laag niveau van digitale vaardighe-
den hebben moeilijkheden om van het online aanbod gebruik te maken.

Uit ons onderzoek werd duidelijk dat mensen met beperkte digitale vaardigheden af-
hankelijk zijn van digitale sociale ondersteuning. Ook hier heeft de lockdown een impact 
gehad. Hoewel onderzoek noodzakelijk is, wagen we ons op basis van onze ervaring 
in de Taskforce e-Inclusie1 aan een aantal observaties en hypotheses voor verder on-
derzoek. Ten eerste werden alle openbare computerlokalen in jeugd- en buurthuizen, 
bij armoedeverenigingen, in bibliotheken, enzovoort gesloten. Afgezien van de toegang 
op zich viel daarmee ook de ondersteuning weg die mensen daar doorgaans krijgen. 
Het wegvallen van deze vorm van ondersteuning treft vooral de gebruikers die hun 
‘ondersteuning uit de gemeenschap’ halen. Ten tweede vielen de informele ondersteu-
ningsnetwerken van familie, vrienden en collega’s in grote mate weg. Vaak zowel in 
een thuis- als werkcontext. Dat trof waarschijnlijk vooral de groep ‘ondersteuning uit 



188 Axelle Asmar, Leo Van Audenhove en Ilse Mariën

netwerken’. Zeker voor die vormen van ondersteuning waarbij fysiek contact nodig is. 
Kleine problemen kunnen soms via telefoon worden opgelost. Complexe problemen 
zijn moeilijker vanop afstand te regelen. Ten derde is waarschijnlijk ook een deel van 
de groep ‘ondersteuning door substitutie’ in de problemen geraakt. Vaak gebeurt het 
afhandelen van digitale activiteiten voor iemand anders namelijk fysiek op het toe-
stel van de hulpzoekende. De lockdown heeft aangetoond dat veel vormen van sociale 
ondersteuning fysieke nabijheid vereisen. Dat hoeft niet negatief te zijn. Integendeel, 
uit de werking van openbare computerlokalen weten we dat het sociale contact een 
belangrijk deel van de hulpbehoefte is. Bovendien vormt fysiek contact een belangrijk 
element in het leerproces. In tijden van lockdown en social distancing wordt hulp ter 
plaatse echter een stuk moeilijker.

In de postlockdownperiode bouwen we vooreerst nieuwe vormen van omgaan met el-
kaar op. Hoe lang de periode van ‘het nieuwe normaal’ gaat duren, weten we niet. Ook 
de verschillende vormen van sociale ondersteuning komen weer op gang. De openbare 
computerlokalen nemen maatregelen om hun deuren veilig te openen met de gebrui-
kelijke 1,5 meter afstandsregel, gels en doekjes bij de hand. Vrienden en familie komen 
weer vaker over de vloer. Anderhalve meter afstand houden bij vastgelopen computers 
vormt hier al een groter probleem. Sociale ondersteuning op afstand – online, video, 
telefoon, het remote overnemen van computerscherm en -functies – moet verder on-
derzocht worden als alternatief en aanvulling op ondersteuning ter plaatse.

5.3 Beleid en individuele verantwoordelijkheid

Ons onderzoek bevestigt dat we in e-inclusiebeleid en -initiatieven moeten afstappen 
van de idee dat digitale inclusie een louter individuele verantwoordelijkheid is (Mariën, 

e.a., 2016). Zoals aangehaald, beschikt 
de groep met sterke toegang tot sociale 
ondersteuning én die daar actief gebruik 
van maakt voor zijn eigen individuele 
belangen, doorgaans over sterke sociale 
netwerken. In tegenstelling tot kwanti-
tatief onderzoek (Courtois & Verdegem, 
2016; van Deursen, e.a., 2014) toont ons 

onderzoek aan dat opleidingsniveau geen alles verklarende factor is. Enerzijds vertonen 
sommige respondenten met een laag opleidingsniveau een hoge mate van interesse 
en motivatie om te leren omgaan met digitale technologie. Dat wordt omgezet in het 
actief volgen van bijvoorbeeld computerklassen of het versterken van vaardigheden 
door trial and error. Anderzijds zijn er respondenten met een hoog opleidingsniveau 
die grotendeels aangewezen zijn op ‘ondersteuning door substitutie’ in hun gebruik van 
digitale technologie. Belangrijk is dat toegang tot sociale netwerken niet enkel afhangt 
van socio-economische en socioculturele factoren. De sterkte van relaties tussen indi-
viduen in sociale netwerken is een stuk complexer. Hier is zeker meer onderzoek no-
dig. Bovendien is het belangrijk dat e-inclusiestrategieën rekening houden met sociale 

We moeten afstappen van 
de idee dat digitale inclusie 
een louter individuele 
verantwoordelijkheid is.
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netwerken, sociale interactie en sociale ondersteuning. E-inclusiestrategieën moeten 
inspelen op en rekening houden met sociale interactie in computerklassen, op de werk-
vloer en in de lokale netwerken.

Noten
1. Tijdens de COVID-19-crisis werd op initiatief van auteurs Ilse Mariën en Leo Van Audenhove de 

Taskforce e-Inclusie opgericht. De Taskforce is een samenwerkingsverband van lokale besturen, 
publieke instellingen en middenveldorganisaties die al jarenlang werken aan het digitaal inslui-
ten van kwetsbare groepen. COVID-19 heeft de problematiek van digitale inclusie sterk op de 
maatschappelijke en politieke agenda geplaatst. Dat is goed en noodzakelijk. Het risico is echter 
dat initiatieven, inspanningen én beleid op een ongecoördineerde manier verlopen. De idee 
achter de Taskforce is om op basis van de bestaande capaciteit en kennis acties te stimuleren en 
initiatieven te coördineren. Daarnaast wenst de Taskforce een brugfunctie te vervullen tussen 
politiek en het brede veld van e-inclusie actoren. Door initiatieven actief te monitoren en goede 
praktijken te delen, verzekert het een grotere impact. Zie voor meer info: www.e-inclusie.be.
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