
Digitale geletterdheid

Enquête bij VTO-verantwoordelijken



Wat is digitale geletterdheid?

In onze samenleving 
én op het werk 
verloopt alles steeds 
meer digitaal.

maar is iedereen 
mee?

Voor 4 op 10 Vlamingen 
dreigt digitale 
uitsluiting

Digitale geletterdheid 
staat voor het gegeven dat iedereen 
over de nodige vaardigheden beschikt 
om te kunnen functioneren in een 
samenleving waarin digitale 
technologie en media belangrijk zijn.



Digitale geletterdheid: ook een opdracht voor VIVO 

Wat we al deden
2018 - 2020

Onderzoek: ‘de gevolgen van digitalisering,  
informatisering en robotisering in de social profit’, 
via een kwalitatieve bevraging van sleutelfiguren 
uit de sector

Studiedag ‘Let’s get digital’ (november 2019)

Experimenteel opleidingsaanbod  
(2019-2020) 

Uitdaging
2021 - 2022

Verkennen vormingstitels en 
eventuele alternatieven om de 
doelgroep met lage digitale 
vaardigheden een gepast aanbod te 
bieden

bevraging

https://www.vivosocialprofit.org/tools/gevolgen-digitalisering-informatisering-en-robotisering-een-verkenning-van-de-toekomst-van
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Ervaar je in je organisatie problemen met digitale vaardigheden van medewerkers?

vragen

Op welke vlakken stel je tekorten vast?

Rond welke digitale vaardigheden is er prioritair nood aan opleiding?

Welke initiatieven verkies jij ter ondersteuning van het ontwikkelen van 
digitale vaardigheden?



Ervaar je in je 
organisatie problemen 
met digitale 
vaardigheden van 
medewerkers?
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Gebruik van software
(email, excel, CRM,... )

Digitale tools inzetten  
(om problemen op te lossen, 
meedenken over 
technologie,... )

Omgaan met sociale media of 
mediawijsheid 
(informatie op betrouwbaarheid  
beoordelen, privacy, 
internetveiliheid, ethische aspecten,... ) 

41%

Gebruik van pc, tablet 
of gsm

Gebruik van sociale 
media voor het werk

Informatie op  
internet opzoeken en  
interpreteren

Andere

63%

47% 40%

30%

17%

10%

Op welke vlakken stel je tekorten vast?



Wat valt op? 

63 %Grootste probleem 

>25% Mix tekorten

40 %Basis ontbreekt

Het meest gesignaleerde tekort situeert zich op vlak van 
het gebruik van software (bijv. e-mail, excel, elektronisch 
patiëntendossier, gebruik van een CRM-tool in huis, …)

5 van de 6 mogelijke problemen wordt door meer dan 25% 
van de vormingsverantwoordelijken opgegeven.

4 op 10 van de respondenten geeft aan dat er medewerkers 
zijn die geen of onvoldoende kennis hebben van het gebruik 
van pc, tablet of gsm. 



Toelichting en suggesties uit de sector

Wie heeft problemen?

doelgroepmedewerkers/langdurige kort ge-
schoolde werkzoekenden – 329 

Bij jonge medewerkers geen tekorten, bij  ou-
dere medewerkers is het gebruik van pc  soms 
een probleem – 318

Oudere medewerkers en vooral in de functies 
‘begeleiders’ vinden het soms nog lastig om 
de computer te benutten  - 319

Er is niet voor iedereen een pc  
aanwezig  – 319  

Als er problemen zijn met de computer 
(bepaalde programma’s) en we hiervoor 
hulp moeten vragen (bv. parameters in het 
programma, serverproblemen ed.)  is er 
niet altijd iemand ter beschikking om ons 
hiermee te helpen – 329

Welke problemen?
Niet enkel tekort aan vaardigheden



Toelichting en suggesties uit de sector

Oplossing?

Onze medewerkers helpen elkaar, indien er toch 
iemand minder vlot is met de pc. – 331 

Ik merk eerder angst voor het gebruik, onwetend-
heid. We geven intern dan ook voldoende onder-
steuning door onze helpdesk & uiteraard vormingen 
– 319 
 
Tot nu toe helpt de ene medewerker met meer erva-
ring de medewerker met minder ervaring. - 331

Doelgroepwerknemers zijn vaak anderstalig en 
kortgeschoold. Telefoneren en appen lukt (eigen 
taal), voor werkcontext weinigl digitale vaardigheden 
nodig maar voor participatie maatschappij wel meer 
en meer! – SWP

Nog heel wat mensen missen kennis en vaardighe-
den op vlak van computers en software, terwijl deze 
kennis alle medewerkers nuttig en vaak noodzakelijk 
is (ook al is het niet onze kerntaak). - 319 

Digitale geletterdheid: taak voor de werkgever
Informeel leren van elkaar



Gebruik van software
(email, excel, elektronisch patiën-
tendossier, CRM,... )

Digitale tools inzetten  
(om problemen op te lossen, 
meedenken over 
technologie,... )

Omgaan met sociale media of 
mediawijsheid 
(informatie op betrouwbaarheid  
beoordelen, privacy, 
internetveiliheid, ethische aspecten,... ) 

40%

Gebruik van pc, tablet 
of gsm

Gebruik van sociale 
media voor het werk

Informatie op  
internet opzoeken en  
interpreteren

Andere
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Rond welke digitale vaardigheden is er prioritair nood aan opleiding?



Klik hier voor het VIVO-vormingsaanbod.
Of check onze opleidingsdatabank het aanbod voor jouw sector.

Prioritaire opleiding(en) in digitale vaardigheden per sector
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Het gebruik van software

Digitale tools inzetten om een probleem op te lossen of ‘computational thinking’ 

Omgaan met sociale media of ‘mediawijsheid’ 

Het gebruik van een pc, tablet of gsm

Het gebruik van sociale media voor het werk

Informatie op internet opzoeken en interpreteren

Andere...

SC - PC 329.01 VOHI - PC 319.01 VWZ - PC 331 Andere

https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod?


Welke initiatieven van VIVO 
en de vormingsfondsen verkies jij? 

SUBSIDIES

VORMING IN 
EIGEN 

ORGANISATIE

VORMING IN 
 OPEN 

AANBOD

ONLINE VORMING

EDUCATIEF
MATERIAAL

TRAIN THE TRAINER

SAMENWERKING 
TUSSEN

ORGANISATIES
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41%

37%

28%

26%
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Andere4%

9% Geen voorkeur



Welke initiatieven van VIVO 
en de vormingsfondsen verkies jij? 



Klik hier voor het VIVO-vormingsaanbod.
Of check onze opleidingsdatabank het aanbod voor jouw sector.

We gebruiken de resulaten van deze enquête bij het vormgeven van ons  
aanbod rond digitale geletterdheid.

https://www.vivosocialprofit.org/extra-vivo-vormingsaanbod-voor-medewerkers
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod?

