Digi-coaches in de bieb
Taakomschrijving
Bibliotheek Salland biedt verschillende computercursussen en digi-spreekuren in Raalte, Heino, Olst en Ommen.
Bijvoorbeeld basiscomputervaardigheden, leren werken met DigiD, Windows10 of bijvoorbeeld WhatsApp. U hoeft geen
computer-expert te zijn om te kunnen helpen.
We werken in kleine groepjes van maximaal 10 deelnemers en 3 a 4 docenten. Bij sommige cursussen wordt klassikaal
lesgegeven en daarna individueel geoefend. Andere cursussen zijn geheel op eigen tempo, dan lopen de digi-coaches
steeds rond om vragen te beantwoorden. Bij de digi-spreekuren komen bezoekers met vragen over bijvoorbeeld de
smartphone, tablet, apps, internet. Er is ook een IDO-spreekuur (Informatiepunt Digitale Overheid) waar mensen
terecht kunnen met vragen over DigiD, toeslagen, online afspraken maken enz.
Er wordt enkele weken van te voren steeds een rooster opgesteld voor de cursussen en spreekuren. Vrijwilligers
kunnen dus aangeven voor welke cursus, dag, tijd en plaats zij inzetbaar willen zijn. Dus kies een vast moment of ga
voor flexibele inzet!
Organisatie
Bibliotheek Salland
Doelgroep
Iedereen
Ouderen
Volwassenen
Categorie
Activiteiten & Begeleiding
Computer & Techniek
Scholing & Opleiding
Taal & Ontwikkeling
Plaats
Heino
Raalte
Werktijden
Dagen / tijden / frequentie in overleg. We maken een rooster waarbij iedereen zelf aan kan geven wanneer ze wel of
niet aanwezig zijn. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een cursusreeks van 4-7 weken, een losse workshop begeleiden of
elke derde dinsdag van de maand een spreekuur. Neem gerust vrijblijvend contact op!
Werkuren per week/maand
2 uur
week
in overleg
Inwerkmethode en begeleiding
U wordt ingewerkt door de een vaste contactpersoon en andere digi-coaches. De lesmaterialen zijn vooraf beschikbaar.
Voor een enkele cursus is een training beschikbaar. Er wordt regelmatig geevalueerd.
Scholing
U hoeft geen computer-expert te zijn. Meestal is de eigen ervaring ruim voldoende om de bezoekers verder te helpen.
Voor de cursus Digisterker (over het werken met DigiD en de websites van de overheid waarbij je inlogt met DigiD) is
een training beschikbaar, met daarin met name aandacht voor privacy en veiligheid. Ook voor het IDO-spreekuur is
een training beschikbaar over de verschillende overheidsdiensten.
Beschrijving onkostenvergoeding
Er is geen onkostenvergoeding.
Vrijwilligers krijgen wel een gratis lidmaatschap en een kerstattentie aan het einde van het jaar.
Aantal gezochte vrijwilligers
1-3 personen voor de locaties: Raalte, Olst en Heino.
Contactpersoon
Amanda Deters

E-mailadres
vrijwilligers@bibliotheeksalland.nl
Samenwerken met andere vrijwilligers
Ja
Geschikt voor scholieren/studenten
Nee
VOG verplicht
Nee

