
Profiel vrijwilliger digitale vaardigheden 

 
 

Ben jij handig met de computer? Weet jij jouw weg op het internet te vinden en wil jij 
mensen helpen hun digitale vaardigheden te vergroten? Dan is een rol als vrijwilliger IDO 
(Informatiepunt Digitale Overheid), vrijwilliger Klik & Tik, vrijwilliger Digisterker of 
vrijwilliger TabletCafé iets voor jou!  
 

Vrijwilliger digitale vaardigheden 
Eén van de kerntaken van de bibliotheek is om volwassenen te ondersteunen bij het vergroten van 
hun digitale vaardigheden. In onze gedigitaliseerde samenleving zijn deze vaardigheden nodig om 
mee te kunnen doen. Zo rekent de overheid erop dat iedereen vrijwel alles digitaal kan regelen. 
Voor wie niet over deze vaardigheden beschikt heeft BiblioNu de cursus Klik & Tik, een cursus voor 

beginners. Daarnaast is er de cursus Digisterker, een cursus die speciaal gericht is op het leren 
omgaan met de e-overheid en alle bijbehorende instanties en regelingen. Het Tabletcafé helpt 

mensen om te gaan met mobiele apparaten als smartphone, tablet of e-reader. Bij het IDO kunnen 
mensen zonder afspraak terecht voor hulp bij digitaal contact met de overheid. 

Wat ga je doen? 

Als vrijwilliger Digitale Vaardigheden ondersteun je mensen bij het onder de knie krijgen van digitale 
basisvaardigheden. Tijdens de wekelijkse cursussen ondersteunt de vrijwilliger Digitale 
Vaardigheden de docent bij het beantwoorden van vragen en het aanleren van digitale vaardigheden 
op verschillende apparaten. In overleg kan de vrijwilliger ook worden ingezet voor het geven van 
(een deel van) de cursussen. Klik & Tik is een wekelijkse cursus van 2 uur voor de duur van 
maximaal 3 maanden. Digisterker is een cursus van 4 wekelijkse lessen van ongeveer 2 uur. 
De vrijwilliger IDO biedt hulp bij digitaal contact met de overheid. Hij/zij denkt met de klant 

mee en geeft informatie zodat de klant verder kan. Eventueel kunnen ze een afspraak voor de klant 
maken met een organisatie die hen verder helpt. 

Wat breng jij mee? 

Vriendelijkheid en een flink portie geduld. Je hebt affiniteit met de (vaak oudere) doelgroep en je 
vindt het leuk om je brede kennis van diverse apparatuur (zoals laptop, tablet, smartphone en e-

reader) te delen. Je bent zorgvuldig in het omgaan met vertrouwelijke informatie van de deelnemers. 
Je bent beschikbaar voor een nader te bepalen (cursus) periode. Je hebt een goede beheersing van 
de Nederlandse taal. 

Wat bieden wij jou? 

- Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, 

ontmoeting en ontwikkeling   
- Scholing (bij Digisterker en IDO verplicht,) en begeleiding van een professionele 

bibliotheekmedewerker 
- Gratis bibliotheekabonnement, zolang de vrijwilliger werkzaam is bij BiblioNu 
- Gratis toegang bij lezingen en activiteiten in de bibliotheek, mits deze niet uitverkocht zijn  
- Uitnodiging personeelsuitje 

- Paastraktatie, sinterklaasattentie en kerstpakket 

- Reiskostenvergoeding 
- Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden  

Wil jij samen met ons mensen helpen om digitaal vaardig te worden?   

Meld je aan via het online inschrijfformulier op:  
https://www.biblionu.nl/over-ons/vrijwilligers/formvrijwilliger.html. 

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Gonny Nabben,  
gnabben@biblionu.nl, 0611251169 / 0773982339 of 0478-581970 (bereikbaar op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag). 
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