
Schuif aan als vrijwilliger bij de Belevenistafel 

Houd jij van spelletjes spelen op de tablet of telefoon? Vind je het leuk om mensen te ontmoeten 

en hen een fijne dag te bezorgen? Schuif dan aan als vrijwilliger bij de Belevenistafel!  

BiblioPlus heeft een aantal Belevenistafels. Een Belevenistafel is een multimediatafel, een soort grote 

tablet, waarop allerlei programma’s staan, speciaal geschikt voor ouderen, mensen met 

geheugenproblematiek, mantelzorgers of mensen die de Nederlandse taal beter willen leren. Ook 

staan er spellen en puzzels op. 

In de Bibliotheek Boxmeer en Bergen wordt gebruik gemaakt van de Belevenistafel tijdens de 

activiteit: Aan tafel; schuif aan bij de Belevenistafel. In andere gemeenten gaan we naar plaatsen 

buiten de bibliotheek om in kleine groepjes met de tafel te spelen. Doel hiervan is om mensen bij 

elkaar te brengen en in staat te stellen andere mensen te ontmoeten, hun digitale vaardigheden te 

vergroten, hun hersenen te trainen en herinneringen op te halen. 

We zoeken vrijwilligers om ons hierbij te ondersteunen.  

Jouw rol als vrijwilliger Belevenistafel 

Als vrijwilliger Belevenistafel ontvang je kleine groepjes mensen met een lekker kopje koffie of thee. 

Je leidt een gesprek aan de hand van de bezoekers en of de programma’s op de belevenistafel. De 

ene keer doe je een spelletje of leg je een puzzel, een andere keer praat je over een museum of over 

vroeger. Op de Belevenistafel staan namelijk ook afbeeldingen van oude voorwerpen, 

televisiereclames, Polygoonberichten, oudhollandse liedjes of liedjes uit de jaren 50, 60 of 70. Het is 

een heel afwisselend programma, wat je af kunt stemmen op de mensen waarmee je aan de tafel zit. 

In je werk word je ondersteund door de Regisseur Leven Lang Leren van BiblioPlus.  

Profiel  

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

• Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren en hebt oprechte interesse in mensen  

• Je bent enthousiast, maar ook geduldig  

• Je bent minimaal 2,5 uur per week beschikbaar  

• Je kunt overweg met een tablet (of een dergelijk apparaat)  

• Je hebt affiniteit met de doelgroep ouderen 

• Je hebt een representatieve uitstraling 

• Beschikbaarheid over een auto is een pré, maar is niet noodzakelijk  

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 BiblioPlus 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 BiblioPlus organiseert (op basis van inschrijving en 

beschikbaarheid)  

• Een vrijwilligersovereenkomst met duidelijke voorwaarden  

 

Ben jij net zo enthousiast over de Belevenistafel als wij en wil jij graag als vrijwilliger aanschuiven?  

Meld je aan via het online formulier op: 

http://www.biblioplus.nl/klantenservice/vrijwilligers/werving-vrijwilligers.html  

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Kiyara Venner, 

k.venner@biblioplus.nl, 06-40735418 of 0485-583500 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag) 

http://www.biblioplus.nl/klantenservice/vrijwilligers/werving-vrijwilligers.html

