
 

 

Vrijwilliger Digitaal Spreekuur 

 

Ben jij handig met computer, laptop, e-reader, smartphone, tablet of een digitale camera? En vind je 

het leuk om anderen daarmee te helpen die hier moeite mee hebben? Heb je veel geduld en 

inlevingsvermogen? Kun je op een rustige manier in eenvoudige taal iets aan een ander uitleggen? 

Met name aan senioren? Vind je het leuk om iets uit te zoeken, waar je niet direct een antwoord op 

hebt? Wil je meer leren over de mogelijkheden van digitale media? Vind je het leuk om dat in 

teamverband te doen? En draag je de bibliotheek een warm hart toe? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wie zijn wij? 

De Bibliotheek Schiedam bevordert lezen en schrijven, draagt bij aan mediawijsheid en biedt mensen 

de kans volwaardig deel te nemen aan het maatschappelijk leven. De Bibliotheek is een onmisbare 

schakel in een voor veel mensen steeds complexere wereld. Dit doet zij door het ter beschikking 

stellen van kennis en informatie, het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, het 

bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur, het organiseren van ontmoeting en 

debat en het laten kennis maken met kunst en cultuur. 

Digitale vaardigheden zijn nodig om zelfstandig mee te (blijven) doen aan de maatschappij. Zowel in 

het persoonlijk contact als het zaken doen met organisaties en de overheid. Niet iedereen is daar 

even handig mee. De Bibliotheek Schiedam vervult een rol in het ondersteunen van mensen die daar 

hulp bij nodig hebben. De Bibliotheek Schiedam is ook een Leercentrum van SeniorWeb. Behalve een 

Digitaal Spreekuur organiseert zij cursussen en workshops.  

Wat ga je doen? 

 Je adviseert bezoekers van het Digitaal Spreekuur bij hun vragen over het gebruik van een 

laptop, tablet, e-reader, smartphone of digitale camera.    

 Je draait mee in het team van vrijwilligers van het Digitaal Spreekuur.  

Wat verwachten wij van jou? 

 Je bent digitaal vaardig.  

 Je bent enthousiast over de mogelijkheden van digitale media. 

 Je vindt het leuk je kennis te verbreden. 

 Je volgt indien gewenst zelf een cursus of een workshop om je kennis te verbreden.  

 Je kunt goed luisteren en je in een ander inleven. 

 Je kunt in eenvoudige taal iets uitleggen.  

 Je lost niet zelf het probleem op maar laat de bezoeker dit zoveel mogelijk zelf doen.  

 Je hebt ervaring in het begeleiden van senioren met het gebruik van hun apparaat. 

 Je bent minimaal één dagdeel per maand beschikbaar voor het spreekuur. 



 Je bent bereid om minimaal twee keer per jaar een overleg bij te wonen van het 

Leercentrum.  

 Je bent bereid bijeenkomsten van SeniorWeb bij te wonen. 

 Je bent voor langere tijd beschikbaar.  

 Je bent bereid om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. 

 Een VOG (verklaring omtrent gedrag) vormt een onderdeel van de 

samenwerkingsovereenkomst. 

 

Wat bieden wij jou? 

 Je ontmoet nieuwe mensen.  

 Je kunt je kennis en ervaring inzetten.  

 Je krijgt de gelegenheid om anderen te ondersteunen bij het gebruik van digitale media.  

 Je maakt mensen blij en enthousiast om er mee te werken. 

 Je kunt alle cursussen en workshops van de Bibliotheek zelf volgen. 

 Je kunt je werk uitbreiden en zelf cursussen en/of workshops gaan geven.  

 Je ontvangt een gratis basislidmaatschap van de Bibliotheek Schiedam. 

 Je ontvangt een gratis lidmaatschap van SeniorWeb.  

 Je wordt ambassadeur van SeniorWeb.  

 Je ontvangt een vergoeding van gemaakte reiskosten.  

 

 

Wanneer hebben wij je nodig? 

Het Digitaal Spreekuur wordt gehouden op verschillende locaties op de derde maandag, de tweede 

dinsdag en de vierde donderdag van de maand. Op maandag en donderdag van 13.00 tot 16.00 uur 

en op dinsdag van 10.00 tot 12.30 uur. 


