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UNITE-IT ALGEMEEN OVERZICHT 2014 

Het Unite-IT-netwerk heeft zijn tweede 
projectjaar gevierd. Het tweede project-
jaar was pas het eerste volledig ope-
rationele jaar, en het netwerk is maand 
na maand blijven uitbreiden, groeien en 
ontwikkelen. Terwijl het eerste jaar van het 
project voornamelijk was gewijd aan het 
ontwerpen, vorm geven en uitbouwen van 
de community, werd in het tweede jaar 
werkelijk gebruik gemaakt van en samen-
gewerkt met beoefenaars, deskundigen 
en onderzoekers van digitale inclusie. In 
deze korte brochure zijn een aantal be-
langrijke feiten en cijfers van het Unite-
IT-netwerk per eind 2014 samengevat en 
uitgelegd. 

LIDMAATSCHAP 
Eind 2014 telde de Unite-IT online community 577 individuele leden uit 78 
landen. Hoewel Unite-IT voornamelijk een Europees netwerk voor e-inclusie 
is (72% van alle leden), trekt het ook een groot aantal leden uit niet-Europese 
landen aan (28% van alle leden). Vanuit genderperspectief zijn er meer gere-
gistreerde vrouwelijke gebruikers in de community, met een verhouding van 
2/3 vrouwelijke leden en 1/3 mannelijke leden. 



Uit cijfers over digitale vaardigheden en e-inclusie blijkt dat er vooruitgang werd geboekt 
maar dat er nog veel werk is, vooral voor de kansarme groepen (werklozen, laaggeschool-
den, gepensioneerden, niet-actieven, enz.). 
Het bereiken van de meest kwetsbaren en kansarmen vergt steeds meer middelen en 
vereist de actieve deelname van kleine basisorganisaties in de gemeenschap om de  
resterende 23% van de Europese bevolking aan boord van de informatiemaatschappij te 
krijgen. Het netwerk van organisaties en personen dat Unite-IT ondersteunt is van essen-
tieel belang om de huidige statistieken met betrekking tot inclusie te verbeteren: 

EUROPESE CONTEXT VAN DIGITALE  
INCLUSIE EN UPDATE

47% van de EU-bevolking  
heeft onvoldoende digitale vaardigheden,  

23% heeft er helemaal geen.  

Bij 64% van de kansarmen (leeftijd 55–74)  
is het niveau van de digitale vaardigheden  
onvoldoende, 38% onder hen heeft hele-
maal geen digitale vaardigheden. 

39% van de beroepsbevolking in de  
EU heeft onvoldoende digitale vaardigheden, 

14% heeft helemaal geen digitale  
vaardigheden.  
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DE 2E JAARLIJKSE  
UNITE-IT-CONFERENTIE

DE UNITE-IT-AWARDS VOOR E-INCLUSIE 

AWARD GENDERGELIJKHEID  
Handmade and IT for Women van Pontus 
Euxinus Library in Navodari, Roemenië  

AWARD INZETBAARHEID VAN  
JONGEREN  Social Innovation  
Environment van Consorcio Fernando 
De Los Ríos, Spanje  

AWARD KWETSBARE GROEPEN   
e-Accessible Education van Open the 
Windows, Macedonië 

AWARD ONDERWIJS EN OPLEIDING  
Telecottage Katedra: Smartphones  
van Regional Telecottages Public  
Association of South Hungarian Plain, 
Hongarije 

Het hoogtepunt van de jaarlijkse confe-
rentie waren de Unite-IT-awards voor e-
inclusie, een ceremonie die het werk van 
basisorganisaties, actief op het gebied van 
e-inclusie, erkent en hun inspanningen op 
internationaal niveau beloont

De 2e jaarlijkse Unite-IT-conferentie werd georganiseerd op 24–25 september 2014 in  
Zagreb, Kroatië. Ze werd bijgewoond door meer dan 120 Unite-IT-leden en stakeholders 
om de huidige ontwikkelingen te bespreken en oplossingen voor te stellen op het gebied 
van e-inclusie in Europa. 



De meest getroffen groepen in termen  
van digitale inclusie zijn de werklozen en  
senioren, gevolgd door het brede  
publiek en jongeren. 

Cursussen rond e-vaardigheden, inzetbaarheid en IT-specialisatiecursussen  
vertegenwoordigen meer dan 75% van alle goede praktijken die aan de Unite-IT-
database werden bijgedragen

Toegankelijkheid 1

E-vaardigheden 
38

Innovatie 1

Internet 8Inzetbaarheid 19

IT-specialisatie 20

Mobiele apps 3

Multimedia 10

VERZAMELING VAN BESTE PRAKTIJKEN
We nodigen u uit om uw middelen, beste praktijken of nationaal beleid te uploaden en in 
aanmerking te komen voor deelname aan de 2015 Unite-IT inclusie awards! 

 13 België  
 1 Duitsland  
 1 Frankrijk 

 11 Hongarije  
 1 Ierland  

 11 Kroatië  
 12 Letland 

 3 Litouwen 
 2 Malta
 2 Polen  

 1 Republiek Macedonië 
 7 Roemenië 
 9 Servië  

 2 Spanje  
 2 Verenigd Koninkrijk

 1 Zweden 

Senioren 10  
Slechtzienden 2 
Kwetsbare groepen 1 
Werklozen 14 
Jongeren 9 
Breed publiek 10 
Sociaal uitgesloten jongeren 4 
Leerkrachten 2 
Bibliothecarissen 4 
E-facilitators 2 
Groepen op het platteland 7 
Medewerkers van telecentra 2 
Etnische minderheden 1 
Studenten 6 
Bedienden 2 
NGO-medewerkers 3 

Per eind 2014 werden 79 beste  
praktijken naar Unite-IT geüpload. 



uNITE-IT-WERKGROEPEN IN 2014
DE WERKGROEP GENDERGELIJKHEID  
16 leden, 10 actuele onderwerpen

Webinar ICT-leerprojecten gescreend vanuit 
genderperspectief

Belangrijkste besprekingen meisjes aantrek-
ken voor STEM, stereotypes, inzetbaarheid van 
vrouwen 

DE WERKGROEP INZETBAARHEID  
VAN JONGEREN 24 leden, 8 actuele onderwerpen

Webinar YouRock.jobs – ontdek uw latente 
vaardigheden om een baan te vinden 

Belangrijkste besprekingen Discrepantie tussen de 
vraag naar en het aanbod aan vaardigheden, gamen, 

coderen, bewustmaking, banen voor jongeren  

DE WERKGROEP KWETSBARE GROEPEN 
33 leden, 11 actuele onderwerpen

DE WERKGROEP ONDERWIJS EN OPLEIDING  
65 leden, 16 actuele onderwerpen

Webinar ICT en personen met een handicap 

Belangrijkste besprekingen Ouderen, vooroor-
delen, voortijdige schoolverlaters, ondersteu-
nende technologieën, belemmeringen voor 
digitale inclusie 

Webinar Hoe een succesvolle  
certificeringscampagne voeren 

Belangrijkste besprekingen Kader voor  
e-vaardigheden, opleiding ondernemingsini-

tiatief en certificering, subsidies

Senioren 10  
Slechtzienden 2 
Kwetsbare groepen 1 
Werklozen 14 
Jongeren 9 
Breed publiek 10 
Sociaal uitgesloten jongeren 4 
Leerkrachten 2 
Bibliothecarissen 4 
E-facilitators 2 
Groepen op het platteland 7 
Medewerkers van telecentra 2 
Etnische minderheden 1 
Studenten 6 
Bedienden 2 
NGO-medewerkers 3 



PROJECTPARTNERS
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Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het mogelijke gebruik  
van de informatie die de publicatie bevat.

 Kroatië   
Telecentar
www.telecentar.com

 Roemenië   
EOS Foundation – Educating for  
an Open Society Romania
www.eos.ro

 Letland 
Latvian Information and Communication 
Technology Association
www.likta.lv

 Hongarije   
Foundation for Development  
of Democratic Rights
www.demnet.hu

 België
Telecentre-Europe
www.telecentre-europe.org
Interface3
www.interface3.be
The National Union of Students  
in Europe
www.esu-online.org
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 Servië  
IAN International Aid Network
www.ian.org.rs

 Malta  
Malta Communications Authority
www.mca.org.mt


