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Hoeveel laptops, tablets en smartphones heb jij thuis?



Moet je deze apparaten delen met andere mensen?



Hoe heb jij een goed(koop) internetabonnement gevonden?



Aan wie vraag jij hulp als je een ICT-probleem hebt? 



Kun jij een dag zonder internet? Zo ja, zou je het doen?



Digitale ongelijkheid



Hoe komt het dat dit grote en urgente problem zo lang
buiten beeld is gebleven? 

En wat betekent dat voor de nabije toekomst?





 Leren in het doen
 Productieve wrijving

Wie is de onderzoeker? 
Wie is op de achtergrond?
Wie kan/wil wat?



Participatief (actie) onderzoek

begrijpen actie

verandering met mensen









Complex 
probleem



Van Dijk (2005, 2020)

Digitale ongelijkheid is …



1) De gelaagdheid 
2) Het structurele karakter
3) Onzichtbaarheid  









Faciliteer structurele 
kennisuitwisseling tussen lokale 
partijen in het formele en informele 
circuit, zodat zij elkaar kunnen 
versterken en naar elkaar kunnen 
doorverwijzen



Menskracht en
Een plek waar je mag zijn

En nog vele anderen! “We zijn een afspiegeling van de buurt”

“Een vertrouwde plek”





Betrek ervaringsdeskundigen bij het 
ontwerpen en implementeren van 
structurele oplossingen en beleid dat 
aansluit bij de leefwereld van 
mensen in kwetsbaar makende 
omstandigheden



• Voor wie werken wij?
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