Functieprofiel Vrijwilliger SeniorLAB
Ca 4 uur per maand
Korte omschrijving werk
Met ondersteuning vanuit de Bibliotheek voer je zelfstandig activiteiten uit in de Bibliotheek of op
locatie zoals een verzorgingshuis of buurtcentrum. Denk aan een kennismaking met robotkatten, virtual
reality brillen, een selfie maken, slimme thuisapparaten of een training Klik & Tik op locatie. Plezier
speelt een belangrijke rol om de angst van digitalisering onder de doelgroep (minder mobiele ouderen)
te verminderen. Omdat je nauw contact hebt met de doelgroep speel je een actieve rol in het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
Wat je doet
De vrijwilliger vermindert de eenzaamheid van ouderen en vergroot de zelfredzaamheid door:
 Ouderen een fijn moment te laten beleven
 De mogelijkheid om dichter bij huis een cursus of activiteit bij te wonen
 Het stimuleren van het ophalen van herinneringen
 De angst voor digitalisering te verkleinen
 De digitale wereld om hen heen beter te leren begrijpen
 Interesse voor digitale producten aan te wakkeren
 Mantelzorgers en verzorgers te ondersteunen
Wat we vragen
De Vrijwilliger SeniorLAB heeft:
• Een goede beheersing van de Nederlandse taal
• De vaardigheid om zelfstandig activiteiten te ontwikkelen en uit te voeren voor de doelgroep
• Affiniteit met domotica, robotica, virtual reality, 3D-printing en apparatuur
• Technisch inzicht op het gebied van digitale apparatuur
• Gevoel voor het overbrengen van vaardigheden
• Plezier in het begeleiden van ouderen
• Beschikbaarheid voor gemiddeld 4 uur per maand

Wat we bieden
De Vrijwilliger SeniorLAB krijgt door de Westfriese Bibliotheken een introductie in het SeniorLAB en
begeleiding bij de werkzaamheden. Daarnaast worden twee trainingen aangeboden namelijk een
training over de uitvoering van de programma’s en een training in het omgaan met de doelgroep.
Tevens krijgt hij/zij een bibliotheekabonnement cadeau, een jaarlijkse attentie en indien het
vrijwilligerswerk buiten het eigen dorp plaatsvindt, heeft de vrijwilliger recht op een
reiskostenvergoeding.

