
 Persdossier – Mei 2011

Toegang krijgen tot de digitale wereld wanneer dat niet vanzelfsprekend is

BRUSSELSE OPENBARE COMPUTERRUIMTES NEMEN 
HET VOORTOUW IN DE STRIJD TEGEN DE DIGITALE KLOOF

Voor veel Brusselaars zijn informatica en het Internet nog steeds een afgesloten, ontoegankelijke wereld. 

Vooral sociaal achtergestelde personen en werklozen kunnen vaak niet of niet goed overweg met een 
computer of kennen er zelfs helemaal de mogelijkheden niet van. Twaalf Openbare Computer Ruimtes 

(OCR’s), gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en geïnstalleerd in de gemeenten met de 
medewerking van deze laatste, bieden deze mensen nu de kans om hun digitale achterstand weg te 

werken door hen toegang te geven tot computers, het Internet en opleidingen. De gemeenten kiezen 
zelf of ze deze toegang gratis aanbieden of tegen een democratische prijs. Op het vlak van software is 

al het nodige alvast aanwezig: kantoorsoftware, internetbrowser...

Deze twaalf OCR's bevinden zich in de gemeenten Anderlecht, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Sint-

Agatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Vorst en 
Watermaal-Bosvoorde.  In  2011 zullen  nog twee andere  OCR's  hun  deuren  openen,  in  Elsene  en  in 

Schaarbeek.

De OCR's zijn het resultaat van een samenwerking tussen het Gewest en de gemeenten. Die laatste 

voorzien een locatie en zorgen voor de inrichting en het nodige personeel, terwijl het Brussels Gewest de 
aankoop van het materiaal, de installatie en het onderhoud subsidieert, onder leiding van het Centrum 

voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG). Deze vruchtbare samenwerking ging van start in 
2008 en vertegenwoordigt een totaal budget van bijna € 256.000 voor de twaalf OCR's die al in gebruik 

zijn.

Digitaal uitgeslotenen helpen om hun informatica-achterstand weg te werken

In het Brussels Gewest hebben vooral werklozen, (allochtone) vrouwen en 55-plussers door de digitale 

kloof geen toegang tot informaticabronnen en het Internet. Gebrek aan financiële middelen (voor de 

aankoop van materiaal  of een internetabonnement) is daarbij  niet de enige oorzaak. Velen weten 

gewoon  niet  hoe  ze  deze  tools  moeten  gebruiken,  die  nochtans  onmisbaar  geworden  zijn  in  het 

dagelijkse  leven.  Door  deze  mensen toegang  te  verlenen tot  materiaal  en  opleidingen  geven  de 

Brusselse OCR’s hen de kans om vertrouwd te raken met de computer en de basissoftware te leren  

gebruiken. 
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Gefinancierd door het Gewest, geïnstalleerd door de gemeenten, en uitgerust en ondersteund door het 
CIBG

Het Brussels Gewest, de gemeenten en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest zijn de 

partners  die  samen zorgen  voor  het  opzetten  en  beheren  van de OCR's.  Die  samenwerking  werd 

bekrachtigd  in  het  regeerakkoord  van het  Brussels  Gewest  voor  de legislatuur  2009-2014  onder  het 

hoofdstuk “De gemeente, een huis voor alle burgers”.

Concreet kunnen gemeenten die een OCR willen openen gedurende vier jaar rekenen op de steun 

van het Gewest voor de aankoop van het materiaal en de installatie en het onderhoud, onder leiding 

van het CIBG. Zo werd er al  bijna € 256.000 besteed aan de twaalf  OCR's die al  in gebruik zijn. De 

gemeenten zorgen op hun beurt voor de huisvesting en de inrichting van de OCR en voor personeel.

Diversiteit van de OCR’s in de praktijk

Elke gemeente bepaalt de locatie, het beheer en het programma van haar OCR afhankelijk van haar  

politieke en lokale prioriteiten. Zo werden er OCR’s opgericht in scholen, in culturele centra of zelfs in  

gemeentehuizen. De OCR van Anderlecht  werd bijvoorbeeld ondergebracht  in  de lokalen van het 

Centrum voor Globale Sociale Actie, het paviljoen in het Duivenmelkerspark in het hart van de wijk Het  

Rad dat ook een sociale kruidenier en een sociaal restaurant herbergt en dienst doet als leenpunt van 

de gemeentelijke bibliotheek. De gemeente Etterbeek heeft dan weer een mobiele OCR op poten 

gezet, die zijn materiaal installeert op specifieke plaatsen zoals rusthuizen. Sommige gemeenten doen 

zelfs een beroep op gespecialiseerde organisaties om computercursussen te organiseren in hun OCR.

Waar bevinden zich de twaalf gemeentelijke OCR’s, gefinancierd door het Brussels Gewest?

Anderlecht Adres en contactgegevens:

Centrum voor Globale Maatschappelijke Actie

Paviljoen van de Duivenmelkers
Duivenmelkerspark, 
Ingang tegenover de rotonde aan de 
Duivenmelkersstraat
1170 Brussel

Tel.: 02 558 08 41

Openingsuren: 

• Vrijdag: van 13u tot 15u30

Etterbeek Adres, contactgegevens et openingsuren:

In Etterbeek heeft het OCR geen vaste locatie. Neem contact op met de gemeente voor het programma.

Evere Adres en contactgegevens:

Cultureel centrum van Evere

Parijsstraat 43
1140 Brussel

Tel.: 02 241 15 83

www.centreculturelevere.be

Openingsuren: 

• Maandag en van woensdag tot vrijdag: van
8u30 tot 17u

• Dinsdag: van 8u30 tot 19u
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Ganshoren Adres en contactgegevens:

Koninklijk Atheneum van Ganshoren

Auguste De Cockstraat 1
1083 Brussel

Tel.: 02 600 25 02

Openingsuren: 

• Volgens het lesrooster

Jette Adres en contactgegevens:

Gemeentehuis van Jette - Bijgebouw

Wemmelsesteenweg 100
1090 Brussel

Tel.: 02 646 25 45

Openingsuren: 

• Volgens het lesrooster

Sint-Agatha-
Berchem

Adres en contactgegevens:

Centrale school

Koning Boudewijnplein 1-3
1082 Brussel

Tel.: 02 464 04 78

Openingsuren: 

• Volgens het lesrooster

Sint-Gillis Adres en contactgegevens:

Atelier du web

Fortstraat 37
1060 Brussel

Tel.: 02 537 02 68 of 02 536 17 56

info@atelierduweb.be

www.atelierduweb.be

Openingsuren: 

• Maandag: van 12u30 tot 17u
• Dinsdag tot donderdag: van 9u tot 17u
• Vrijdag: van 9u tot 12u
• Zaterdag: van 9u30 tot 12u

Sint-Joost-
ten-Node

Adres en contactgegevens:

OCR Sapiens

Merinosstraat 1b
1210 Brussel

Tel.: 02 218 44 47

Openingsuren:

• Dinsdag tot vrijdag: van 9u tot 19u  
• Zaterdag: van 9u tot 13u30

Sint-

Lambrechts-

Woluwe

Adres en contactgegevens:

OCR Wolubilis

Lola Bobescostraat 11
1200 Brussel

Tel.: 02 761 60 18

www.wolu-cyber.be

Openingsuren: 

• Dinsdag, donderdag, vrijdag: van 13u tot 18u30
• Woensdag: van 13u tot 21u
• Zaterdag: van 13u tot 17u

Sint-Pieters-
Woluwe

Adres en contactgegevens:

Gemeentelijke bibliotheek

Charles Thielemanslaan 93
1150 Brussel

Tel.: 02 773 07 53 + 02 773 07 66 

Openingsuren: 

• Dinsdag: van 15u tot 19u
• Woensdag: van 13u tot 18u
• Donderdag: van 15u tot 19u
• Vrijdag: van 10u tot 18u
• Zaterdag: van 9u tot 13u + 14u tot 18u

Vorst Adres en contactgegevens:

Gemeentehuis

Pastoorstraat 2
1190 Brussel

Tel.: 02 370 22 88

Openingsuren: 

• Woensdag: van 15u tot 19u
• Donderdag: van 9u tot 20u
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Watermaal-
Bosvoorde

Adres en contactgegevens:

Academie voor Schone Kunsten

Andrée Payfaplein 10
1170 Brussel

Tel.: 02 674 75 19

Openingsuren: 

• Volgens het lesrooster

De digitale kloof wordt kleiner in het Brussels Gewest

Vandaag heeft bijna drie kwart van de Brusselse gezinnen een computer thuis en bijna 7 op 10 heeft 

een internetaansluiting. Uit deze cijfers1 blijkt dat de digitale kloof in het Gewest aan het verkleinen is.  

In 2006 beschikte 57% van de Brusselse gezinnen over een computer en 51% over internet. Daarmee 

doen de inwoners van het Gewest het iets minder goed dan de gemiddelde Belg (77% bezit vandaag  

een computer en 73% heeft internet).

De  digitale  kloof  wordt  bovendien  kleiner  voor  alle  bevolkingsgroepen,  waaronder  de  meest 

kwetsbare zoals vrouwen, laaggeschoolden en werklozen. We noteren bijvoorbeeld het volgende:

-  13% van de Brusselaars (15% van de Belgen) heeft nog nooit een computer gebruikt, hoewel dat 

percentage tussen 2008 en 2010 bij de werkloze Brusselaars gedaald is van 49% naar 37%, en bij de 

Brusselse laaggeschoolden van 43% naar 26%;

- 17% van de Brusselaars (18% van de Belgen) heeft nog nooit het Internet gebruikt, waaronder vooral  

vrouwen (21% tegenover 12% van de mannen), laaggeschoolden (33%) en werklozen (42%). Ook hier 

merken we een vooruitgang: in  2008 had 28% van de Brusselaars  nog nooit  het  Internet  gebruikt, 

waarvan 48% laaggeschoolden en 43% werklozen.

---
1. Eurostat, Statistieken over de informatiemaatschappij (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) en FOD Economie, Algemene directie Statistiek en Economische informatie + 
Witboek van het CIBG, een prestatiegericht ICT-beleid voor een prestatiegericht gewest: 34 maatregelen voor de gewestelijke legislatuur 2009-2014, te downloaden op 
de website van het CIBG (www.cibg.irisnet.be, rubriek: Publicaties/Katernen).

Perscontacten
Centrum voor Informatica
voor het Brusselse Gewest
Tony DE COUX
Tel.: 0499 96 64 59
tdecoux@cibg.irisnet.be

Kabinet van de Brusselse minister bevoegd voor  
Informatica
Philippe VANSTAPEL
Tel.: 0499 58 89 22
pvanstapel@grouwels.irisnet.be

Spaar inkt uit door van letterype te veranderen ! Dit document werd opgesteld in Centruy Gothic. Volgens een studie van de Universiteit van Green Bay in 
Wisconsinverbruikt dit letterype ongeveer 20% minder inkt bij het afdrukken dan, bijvoorbeeld, het letterype Arial.
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