Helpt u senioren met digitale activiteiten?
Sluit u aan bij SeniorWeb!

Verzorgt uw organisatie een computerinloop of -lessen voor senioren, en werkt u met vrijwilligers? Of wilt
u computeractiviteiten voor senioren opstarten? Sluit u dan aan bij SeniorWeb. SeniorWeb is al sinds

1996 een sterk merk en bekende naam als het gaat om senioren en de digitale wereld. Wij staan voor u
klaar met raad en daad over lesgeven en hulp bieden aan senioren. Wij bieden ook advies met betrekking
tot organisatorische vraagstukken en pr voor uw activiteiten.

Over SeniorWeb Leslocaties
In Nederland zijn er meer dan 400 aangesloten leslocaties. Leslocaties:
•

hebben geen winstoogmerk

•

werken met senioren-vrijwilligers

• zijn laagdrempelig in tempo, tijd en kosten
Bij sommige organisaties worden de vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht met
organisatorische en coördinerende taken.

De missie van SeniorWeb
SeniorWeb wil alle senioren het gemak en het plezier van de digitale wereld laten ontdekken. Wij zijn een
vereniging met 150.000 leden, rond 3000 vrijwilligers en meer dan 400 aangesloten leslocaties.

Wij bieden
•

De voordelen van de naamsbekendheid van SeniorWeb;

•

Uitstekende vindbaarheid van uw leslocatie via Seniorweb.nl (meer dan 13 miljoen bezoeken per
jaar!)

•

Ondersteuning en deskundigheidsbevordering voor uw vrijwilligers via bijeenkomsten, trainingen
en nieuwsbrieven;

•

Advies op maat door het verenigingsbureau, gebaseerd op meer dan twintig jaar ervaring;

•

De expertise van het netwerk van meer dan 400 leslocaties en rond 3.000 vrijwilligers;

•

Pr-activiteiten voor uw organisatie, bijv. door landelijke Computervraagdagen, via social media of
samenwerkingen met landelijke organisaties en campagnes;

•

Resultaten van marktonderzoek over digitale trends en leerwensen van senioren;

•

Lesmateriaal en promotiemateriaal.
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Past uw organisatie bij het SeniorWeb-netwerk?
•

U biedt lessen, workshops en/of inloopuren over actuele digitale onderwerpen specifiek voor
senioren;

•

De lesactiviteiten hebben geen winstoogmerk. U hanteert cursusprijzen die bijdragen aan de
dekking van de onkosten en maximaal € 12,50 per bijeenkomst bedragen;

•

U werkt uitsluitend samen met vrijwilligers, dat wil zeggen u hanteert vrijwilligersvergoedingen
conform de regels van de Belastingdienst;

•

De lesruimte bevindt zich in een openbaar toegankelijke ruimte;

•

Uw organisatie werkt volgens de regels van de privacywetgeving ;

•

U neemt deel aan het jaarlijkse SeniorWeb leslocatie onderzoek om trends in kaart te brengen.

•

U houdt de informatie over uw lesaanbod op Seniorweb.nl minimaal 2 x per jaar actueel.

Geïnteresseerd in samenwerking?
Neem contact op met Raquel Wanrooij en Hans Straatman voor een oriënterend gesprek.
E-mail servicepunt@seniorweb.nl, telefoon 030- 276 99 40.
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