We maken er werk van!
Modulaire re-integratiediensten

Participatie-interventie digitaal vaardig BITFIT
Nederland communiceert steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van
iedereen. Naar schatting telt ons land één miljoen digibeten: mensen die niet zonder hulp
met computer en internet om kunnen gaan. Ongeveer 11% van de Nederlanders van 16 tot
65 jaar heeft geen of weinig ervaring met de computer. Onder Nederlanders van 55 jaar en
ouder is dit zelfs zo’n 20%. Van de laaggeletterden in Nederland kan ruim 30% niet goed
omgaan met een computer. Deze mensen kunnen onvoldoende zelfstandig informatie
opzoeken en verwerken op de computer. De samenleving wordt sterker als iedereen kan
meedoen. Taal-, reken- en digitale vaardigheden zijn hiervoor essentieel. Daarom biedt
Flexoel de participatie-interventie BITFIT aan.
Voor wie?
De participatie-interventie BITFIT is geschikt voor mensen die moeite hebben met digitale
communicatie. Mensen die op dit moment niet -of zonder hulp- met computer en internet
om kunnen gaan. Aan de buitenkant kun je het niet zien.
De uitdaging
Wie moeite heeft met digitale communicatie of niet digivaardig is:
• vindt minder snel een baan of vrijwilligerswerk
• heeft meestal minder sociaal contact
• heeft meer moeite met goed omgaan met overheden
• heeft minder grip op geldzaken.
Flexoel zet zich daarom met BITFIT in om digitale vaardigheden aan te leren en/of te
verbeteren. Betere basisvaardigheden versterken iemands arbeidsmarktpositie en
zelfstandigheid.
Individueel en groepen
Flexoel biedt bij BITFIT zowel individuele begeleiding als groepsactiviteiten.
Onderdelen van een traject zijn o.a.:
• persoonlijke intake om het vaardighedenniveau vast te stellen
• aanleren/verbeteren van digitale kennis en vaardigheden
• leren wat de mogelijkheden en risico’s zijn van digitale media en apparaten
• leren omgaan en contact hebben met instanties & overheid
Dit alles komt via de vaste contactpersoon individueel aan bod.
Omdat groepsdynamiek ook een duidelijke meerwaarde heeft biedt Flexoel dit ook aan.
Voor deze doelgroep in kleine groepen van maximaal acht personen.
Het participatietraject BITFIT is gericht op mensen waarvoor het ontbreken van goede
digitale basisvaardigheden een belemmering vormt. We sluiten met het traject zoveel
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mogelijk aan bij bestaand aanbod, zoals bij plaatselijke bibliotheken. Of werken we met
programma’s van SCBM en CEDRIS, speciaal voor mensen met een lagere of geen
startkwalificatie.
De BITFIT interventie is echter geen computercursus. De participatie-interventie draagt bij
aan de sociale activering in de Nederlandse maatschappij.
Wat is de meerwaarde?
Deelnemers die de BITFIT interventie hebben gevolgd:
• zijn meer “Digivaardig”
• zijn zich meer bewust van de risico’s en mogelijkheden internet
• hebben meer zelfvertrouwen
• zijn bekend met hun eigen digitale sociale kaart
• hebben meer grip op geldzaken, zoals toeslagen en belastingen
• zijn geïnspireerd en gemotiveerd om te werken aan hun toekomst
Deelnemers die de BITFIT interventie hebben gevolgd, kunnen daarom nadenken over een
vervolgstap. Natuurlijk is deze vervolgstap ook te volgen bij Flexoel.
Een volgende stap kan zijn:
• het oplossen van andere belemmeringen
• op zoek gaan naar vrijwilligerswerk
• een opleiding volgen
• een baan willen en het Werkfittraject gaan volgen.

Flexoel kan helpen
Wie zijn wij?
Wij zijn de mensen van Flexoel.
Ons werk is het zorgen voor mensen die moeilijk werk vinden.
Dat doen wij onder meer met:
• UWV-trajecten
• 2e en 3e spoor re-integratiebegeleiding
• opleidingen
• haalbaarheidsonderzoeken
• outplacement
En natuurlijk met BITFIT voor mensen die mensen die moeite hebben met digitale
communicatie. Wie moeite heeft met de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen kan
ook eerst ons traject In je Kracht volgen.
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