
 
Profiel Klik & Tik vrijwilliger 

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 Klik & Tik vrijwilliger iets 
voor jou! 

 
De digitalisering van de maatschappij gaat snel en de digitale wereld verandert voortdurend. 
Dit vraagt vaardigheden van mensen die niet altijd aanwezig zijn. Vooral voor senioren, 
nieuwe Nederlanders of laaggeletterden is dit soms een hele uitdaging. De cursus Klik & Tik 
is onderdeel van het aanbod  in de bibliotheek. We zoeken vrijwilligers om ons hierbij te 
ondersteunen. 

 
Jouw rol als Klik & Tik vrijwilliger 

 
Als Klik & Tik vrijwilliger help je deelnemers in kleine groepjes om ze beter te leren werken 
met een computer, het gebruiken van internet en de sociale media. Je maakt gebruik van 
bestaande leerroutes en leermaterialen van Oefenen.nl, met name de Klik & Tik cursus. Ook 
de sociale component van de Klik & Tik cursus is belangrijk. Koffie, thee en een beetje 
kletsen tussendoor hoort er dus ook bij. Deelnemers kunnen net zo lang over de cursus doen 
als dat zij nodig hebben en kunnen indien gewenst doorstromen naar het Internetcafé, waar 
zij met hun eigen computer of tablet samenkomen om 
gezellig te computeren en internetten. 
Ook is het mogelijk om daarna zelfstandig de digitale trainingen te volgen van Seniorweb, zoals 
Word en Excel. Voor inschrijving kun je contact opnemen met de bibliotheek. 

 
In je werk word je ondersteund door de Consulent Volwassenen. 

 
Profiel 

 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen: 

   Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren en hebt affiniteit met de doelgroep 
 

Je beschikt over goede digitale vaardigheden 
 

Je bent enthousiast, maar ook geduldig 
 

Je kunt kennis actief overbrengen 
 

Je bent minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar 
 
Je bent bereid scholing te volgen en je te verdiepen in het vakgebied 

 
 
 

Wij bieden 
Werken in de Bibliotheek is leuk, uitdagend en van betekenis. Wij creëren een aangename 
ontmoetingsplek en zetten ons iedere dag weer in om onze klanten zo goed mogelijk te 
adviseren, inspireren en te ondersteunen. Je komt terecht in een organisatie die haar 



maatschappelijke waarde momenteel sterk verbreedt. Dit biedt kansen voor initiatief en 
eigen invulling. Als je vrijwilliger wordt  bij de bibliotheek kun je rekenen op: 

 
• Een plezierige en inspirerende werkomgeving, die helemaal gericht is op kennis, 
ontmoeting en ontwikkeling 

• Scholing (naar behoefte) en begeleiding van een professionele bibliotheekmedewerker 

• Gratis bibliotheeklidmaatschap 

• Eindejaarsattentie 

• Gratis toegang tot activiteiten die de bibliotheek organiseert (op basis van 
inschrijving en beschikbaarheid) 

• Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden 
 
 

Wil jij samen met ons mensen helpen om digitaal vaardig te worden? 
Meld je aan bij:  h.gerrits@bibliotheekwierden.nl ( consulent volwassenen)

mailto:h.gerrits@bibliotheekwierden.nl
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