Mensen zelfvertrouwen geven, zorgt voor energie!
tiviteiten waren. Ook qua ICT-ondersteuning was er
niets geregeld. Ik kreeg veel ruimte om mee te denken
en zaken te regelen en op te bouwen.’
Op dit moment zijn er al zo’n 160 vrijwilligers actief in
onze bibliotheek. De publiekservice en de uitlening
worden in toenemende mate zelfstandig gerund door
vrijwillige medewerkers. Roy Bosman (41) is een van
deze vrijwilligers. Hij werkt als medewerker digitale vaardigheden en ondersteunt de Bibliotheek op
ICT-gebied.
Computers hebben
altijd zijn interesse
gehad. ‘Sinds ik thuis
ben, nadat ik was
afgekeurd, heb ik me
daar steeds meer
in verdiept. Vijf jaar
geleden ben ik bij de
Bibliotheek begonnen in de periode dat
er nog weinig ICT-ac-

De Bibliotheek wordt steeds digitaler
Alle digitale activiteiten van de Bibliotheek zijn ondergebracht bij SeniorWeb. Daar is Roy de ‘frontman’ van.
Klik&Tik digitale vaardigheden, is een cursus van de
Bieb en SeniorWeb zorgt hierbij voor de cursusleiders.
‘Wat ik doe is rondlopen, mensen helpen en zorgen
voor een goede sfeer. Niemand hoeft zich te schamen
om hulp te vragen voor ondersteuning
met de computer. Wij helpen bij alle
vragen. Het is echt een kick om mensen te helpen en te zien dat ze steeds
meer durven op de computer.’
Kun je wat meer vertellen over de
digitale cursussen?
‘In de cursus heb ik een keer een
meneer gehad die nog nooit een computer had opgestart. Hij wist ook niet
wat een muis was en dat je die heen

en weer moest schuiven. Hij heeft een aantal lessen
gevolgd en nu komt hij elke maandag. Hij start zelf zijn
computer op en gaat aan de slag. Dat is wel heel leuk
om te zien. Tegenwoordig is het steeds belangrijker,
ook vanuit de overheid, om je zaken digitaal te kunnen regelen. Als je mee wilt doen, moet je digitaal
vaardig zijn of worden. Bij de Bibliotheek hebben
we in een cyclus van vier middagen de cursus
Digisterker georganiseerd, die gericht is op zaken
doen met de e-overheid. Zoals het regelen van een
eigen DigiD.’
e-reader vakantieklaar laten maken bij de
Bibliotheek
‘Bij de Bibliotheek kun je als lid, je e-reader kosteloos
vakantieklaar laten maken. Je moet hier een speciaal
programma voor downloaden. Daar help ik mee. Via
de website kan een persoonlijke afspraak gemaakt
worden.’
Heeft u Roy of zijn team nodig? Kijk op de website
www.bibliotheekbrummenvoorst.nl of kom even
langs in de bibliotheek.
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