Workshop tablets bij SeniorWeb Noordoostpolder.

SeniorWebNOP

SeniorWeb kijkt verder dan desktop
Voor steeds meer senioren is een computer gemeengoed, maar SeniorWeb voorziet nog steeds in
een behoefte. De stichting beweegt mee.
EMMELOORD
,,We zien een omslag in denken van een groepsgerichte
naar een meer individuele
benadering’’, zegt voorzitter
Hans Harwig over het bestaansrecht van de stichting.
,,De generatie senioren van
nu heeft al ervaring met de
computer en zoekt verdieping.’’
Dat was tien jaar geleden
toen Stichting SeniorWeb
Noordoostpolder werd opgericht wel anders. ,,Ze kregen
een afdankertje van hun
(klein)kinderen en kwamen
bij ons voor de basisbeginselen.’’
SeniorWeb wil vanuit het
principe door senioren voor
senioren, ,,senioren meenemen in de vaart der volkeren’’, zegt Harwig, ,,uit een
isolement houden of halen
door de wereld in huis te
halen’’.
Die basiscursussen Internet
en e-mail en Tekstverwerking
worden uiteraard nog steeds
aangeboden, maar daarnaast
zijn er kortere workshops
van allerlei andere mogelijkheden die de computer biedt.
Iedere woensdagmorgen
houdt SeniorWeb Noordoostpolder een open inloop, waar
leden met specifieke vragen

terecht kunnen. ,,De generatie van nu heeft ervaring en
heeft dus ook een heel andere hulpvraag. Met de introductie van Windows 8 en de
tablets zagen we overigens
weer een toename. Het gebruik van een tablet neemt
hand over hand toe, in drie
jaar aanwezig in vijftig procent van alle gezinnen. Een
tablet vraagt veel minder
kennis bij ingebruikname/
installatie dan de gewone
computer en is daarmee een
prima alternatief voor ouderen.’’

‘Koninklijk’

De landelijke vereniging
SeniorWeb telt zo’n 140.000
leden. Leden krijgen vier keer
per jaar een handzaam tijdschrift vol tips en nieuws en
kunnen gebruik maken van
de helpdesk en online cursussen. Vrijwel iedere stad of
dorp van betekenis heeft
bovendien een vestiging waar
senioren terecht kunnen voor
praktische hulp en begeleiding.
Stichting SeniorWeb Noordoostpolder bestaat inmiddels
tien jaar. ,,Eigenlijk verdienen we het predicaat koninklijk. We hebben twee koningen in ons midden’’, grapt de

voorzitter. ,,Luite Koning was
initiatiefnemer en is nog
steeds één van de dertig
vrijwilligers die cursussen
geven. Jan Koning - overigens
geen familie - is ook al vanaf
de oprichting betrokken bij
de stichting en maakt nog
steeds deel uit van het bestuur.’’
De stichting heeft al sinds
jaren een eigen cursuslokaal
in De Golfslag in Emmeloord.
,,Daarvoor hadden we voor de
cursussen onderdak bij de
bibliotheek en de Rabobank.
Nog steeds een van onze
sponsors’’, zegt Harwig over
de bank, ,,de bank is erbij
gebaat dat wij mensen wegwijs maken op het gebied van
internetbankieren’’.

Mee bewegen

Met de ophanden zijnde
sluiting van De Golfslag medio 2015 moet SeniorWeb
omzien naar een nieuwe
locatie. Er zijn bovendien
meer plaatselijke clubs die
computercursussen geven.
,,Dat houden we ook nauwlettend in de gaten. Waar mogelijk kunnen we elkaar versterken, maar wij zijn er
natuurlijk specifiek voor
senioren. Als stichting willen
we ook mobieler worden,

naar de dorpen toe trekken
en cursussen op verschillende
locaties geven.’’
De intentie om door te gaan
als stichting is er nog steeds.
,,Er zit toekomst in SeniorWeb, juist omdat we verder
kijken dan de desktop. Mensen kunnen met hun tablets
communiceren met de zorgverlening. Er zijn mogelijkheden om met afstandsbediening de gordijnen te sluiten
of de deur te openen. Er
kunnen signalen worden
afgegeven naar de thuiszorg
als een koelkastdeur voor
langere tijd niet geopend is of
als een toilet niet doorgetrokken wordt. Het gebruik daarvan is nu nog geen gemeengoed, want ouderen moeten
er natuurlijk wel mee om
kunnen gaan.’’
Aan de inzet van vrijwilligers
zal het volgens Harwig ook
niet liggen. ,,Het geeft veel
voldoening om iets wat voor
ons gesneden koek is, over te
brengen op anderen. Als je
hun enthousiasme ziet als ze
iets voor elkaar krijgen, dan
weet je waar je het voor
doet.’’
Meer informatie op
www.seniorwebnop.nl
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