
 

SENIOREN GEZOCHT! 

Ben je 65+ en wil je graag je digitale vaardigheden delen? Heb je het gevoel dat je anderen op 

dit vlak kan helpen en wil je zelf graag bijleren van vlak van digitale technologie? Lees dan 

zeker verder! 

Wij zijn onderzoekers aan de hogeschool UCLL. Wij doen onderzoek naar digitale 

vaardigheden bij senioren en hoe senioren elkaar kunnen ondersteunen om deze 

vaardigheden te versterken zodat zij ook een hoger gevoel van ‘erbij horen’ zullen verkrijgen. 

Hiervoor gaan we op zoek naar digitaal vaardige senioren die de rol van ambassadeur op zich 

willen nemen en die andere senioren zullen ondersteunen op digitaal vlak.   

 

WAT VERWACHTEN WE? 

- Je beschikt over een smartphone, computer of tablet en gebruikt deze regelmatig. 

- Je bent gemotiveerd om samen met ons aan de slag te gaan. 

- Je bent nieuwsgierig en wilt veel bijleren over digitale technologie en hoe je dit aan 

andere mensen kan bijbrengen. 

- Je bent mobiel, dit wil zeggen dat je je regelmatig kan verplaatsen. De 

verplaatsingsonkosten worden vergoed door ons. 

- Je woont bij voorkeur in de regio Vlaams-Brabant – Limburg. 

- Je bent sociaal en wil graag aan de slag gaan met leeftijdsgenoten. 

 

WAT BIEDEN WE? 

- Je kan deelnemen aan een onderzoek binnen hogeschool UCLL. 

- Je volgt een opleidingstraject tot ambassadeur, d.w.z. je zal zelf ook andere senioren 

helpen ondersteunen bij het gebruik van digitale media (gsm, computer of laptop). 

- Je krijgt een training om senioren te ondersteunen in hun digitale vaardigheden. 

- Je krijgt de kans om samen te werken met professionals binnen de UCLL. 

- Je krijgt de kans om kennis en kunde te delen met leeftijdsgenoten én om nieuwe 

mensen te ontmoeten.  

- Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.  
 

WAT ZIJN TAKEN? 

- Je zal samen met ons nadenken over hoe we het beste een training voor senioren 

vormgeven rond digitale technologie (gsm, computer of laptop).  

- Je zal, met ondersteuning van de onderzoekers, dit trainingstraject doorlopen met 

deelnemers die hun digitale vaardigheden willen versterken. 



- Je neemt de rol op van ambassadeur van het traject. 

- Je gaat concreet aan de slag met leeftijdsgenoten om hen digitaal vaardiger te 

maken. 

 

INTERESSE?  

Heb je interesse om deel te nemen, schrijf je dan in voor de opstartsessie op 19 november 

2021 om 10u te UC Limburg (gebouw Quadri - Wetenschapspark 21, 3590 Diepenbeek). 

Stuur ons snel een mailtje via nathalie.drooghmans@ucll.be of naar 

Katrien.hermans@ucll.be .  
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