Digitale inclusie,
empowerment en competenties
Onderzoeksvoormiddag georganiseerd door het
onderzoeksteam IDEALiC
BELSPO-BRAIN-be
Brussel, donderdag 25 oktober 2018, 9u15 – 13u00

De impact van digitalisering krijgt steeds meer aandacht in wetenschappelijk onderzoek en
overheidsbeleid. Smartphones, computers en tablets zijn courante gebruiksvoorwerpen geworden. Er
wordt door publieke en private actoren steeds sterker ingezet op de ontwikkeling van digtale diensten.
Een aanzienlijk deel van de bevolking heeft het echter moeilijk met het gebruik van digitale media,
zowel in het professionele als private leven. Het doel van deze onderzoeksvoormiddag is om meer
inzicht te krijgen in de impact en uitdagingen van de wijdverspreide digitalisering in alle
levensdomeinen en zo bij te dragen tot formuleren van strategieën voor een ambitieus e-inclusiebeleid
in België. Tijdens deze onderzoeksvoormiddag worden resultaten van verschillende onderzoeken rond
dit thema voorgesteld, met ruimte voor discussie en input vanuit het publiek.

08u45-9u15

Onthaal

9u15-9u30

Inleiding
Ilse Mariën, Imec-SMIT VUB, coördinatrice van het project IDEALiC

9u30-10u00

À quels internautes profite l'usage d'Internet ?
Réalités de l'empowerment à l'ère numérique
Margot Beauchamps, GIS M@rsouin, lid van het projectteam ANR Capacity, Frankrijk

10u00-10u30

Littératie numérique et médiatique dans le travail d'équipe et les environnements
de travail à distance
Lid van het onderzoeksteam van Litme@work (nader te bepalen)

10u30-10u50

Vraag en antwoord

10u50-11u10

Koffiepauze

11u10-11u30

Vers une numérisation inclusive des services d’intérêt général ?
Expérience dans les secteurs de la mobilité, de la santé et des services aux citoyens
Carole Bonnetier, CIRTES-UCL en Périne Brotcorne, CIRTES-UCL, project IDEALIC

11u30-12u10

De ontwikkeling van digitale autonomie over verschillende levensfasen heen:
Drempels en succesfactoren
Axelle Asmar, Imec-SMIT VUB, Laura Faure, FTU, Dana Schurmans, ILC-UCL, project
IDEALIC

12u10-12u40

Vraag en antwoord

12u40-13u00

Slot
Ilse Mariën, Imec-SMIT VUB, en Patricia Vendramin, CIRTES-UCL

13u00

Lunch

Praktische informatie
Locatie

BELSPO –Louisalaan 231, 1050 Elsene
Zaal A,B,C (gelijkvloers)

Taal

Vertaling wordt voorzien

Inschrijving

Voor 18 oktober 2018 via volgende link: https://goo.gl/forms/CmAJsAA0A2bFl7hl1

Contact

info@idealic.be

Website

www.idealic.be

