
Vrijwilliger voor het internetcafé 
 

 
Elke dinsdagochtend en donderdagmiddag vindt het internetcafé plaats in onze Brasserie Zunte. 
Bezoekers van het Huis in de Wijk kunnen hier terecht voor gerichte vragen en of problemen op het 
gebied van desktop, laptop, tablet, iPad en of Smart Phone. Bezoekers maken hiervoor een afspraak 
via onze gastvrouwen. Bezoekers brengen hun eigen laptop, tablet, iPad en of Smart Phone mee of 
gebruiken de computers in de Brasserie. 
 

Doel 
Het doel is om bezoekers te coachen in het ontwikkelen van vaardigheden met digitale middelen en 
te leren om zelfstandig eenvoudige problemen op te lossen. 

 
Profiel 
Basis competenties vrijwilliger 

 sociaal vaardig: kan goed luisteren, rustig en geduldig communiceren, feedback geven en 
ontvangen; 

 kunnen aansluiten bij het tempo en de behoeften van degene die om hulp vraagt; 

 heeft respect voor de privacy van bewoners en gasten en gaat zorgvuldig om met 
vertrouwelijk informatie; 

 komt gemaakte afspraken na; 

 heeft affiniteit met ouderen; 

 spreekt goed Nederlands. 
 
Specifieke aandachtspunten 

 Interesse en ervaring in het werken met de computer; 

 Geduldig; 

 Het een uitdaging vinden om kennis over te dragen; 

 Bezitten van didactische vaardigheden. 
 

Werkzaamheden 
 bezoekers helpen bij allerhande vragen over het werken met de desktop, laptop, tablet, iPad 

en of Smart Phone; 

 bezoekers helpen bij het bepalen van de specificaties voor de aanschaf van nieuwe digitale 
hulpmiddelen; 

 tips geven in het aanleren van digitale vaardigheden 
 
 

Tijdsbeslag en frequentie 
Gemiddeld twee uur per week op dinsdagmiddag of donderdagochtend.  
 

Belangstelling? 
Graag ontvangen wij een korte brief of mail waarin je je motivatie voor deze vrijwilligerstaak beschrijft 
en aangeeft hoe het gewenste profiel bij je past. Je kunt ons altijd bellen voor een nadere toelichting 
of vragen. 
 

Adres 
Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht, T 030 – 231 02 54, 
www.bartholomeusgasthuis.nl 
 

Vrijwilligerscoördinator 
Marineke Monbredau, T 030 – 239 31 50, vrijwilligerscoordinator@bartholomeusgasthuis.nl 


