
 

 
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen is op zoek naar 

 

Enthousiaste vrijwilligers Werkplaats 
 

Bibliotheek Terneuzen heeft een Werkplaats. De Werkplaats is een ontdek en ontmoetingsplek in de 
bibliotheek speciaal voor de 21e eeuwse vaardigheden. De vrijwilliger zorgt dat de klanten zich prettig 
voelen, geeft begeleiding bij het gebruik van de 3D-printer, Virtual Reality etc., kan structurele 
activiteiten begeleiden en houdt toezicht op de apparatuur. 
 
 
Wat je doet 
De vrijwilliger: 

 Heeft affiniteit met de doelgroep en je vindt het leuk om je brede kennis van diverse 
apparatuur (3D-printer en scanner, podcaststudio, VR-bril) te delen; 

 Geeft toestemming voor het gebruik van apparaten en helpt de klant te starten; 
 Zorgt dat de apparatuur blijft werken; 
 Geeft begeleiding aan mensen van alle leeftijden, maar vooral aan de jeugd van 6 t/m 16 jaar; 
 Verwijst door naar klantenservice voor bijvoorbeeld inschrijvingen op workshops. 

 
Wat we vragen 
De vrijwilliger Werkplaats heeft: 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal; 
 Affiniteit met robotica, virtual reality, 3D-printing en apparatuur; 
 Technisch inzicht op het gebied van digitale apparatuur; 
 Gevoel voor het overbrengen van vaardigheden; 
 Plezier in het begeleiden van bezoekers, met name kinderen en grote groepen (soms drukke) 

jongeren. Belangrijk daarbij is dat je stressbestendig bent; 
• Beschikbaarheid voor gemiddeld 4 uur per week. 

 
Wat we bieden 
De vrijwilliger Werkplaats krijgt een introductie in de Werkplaats en begeleiding bij de 
werkzaamheden. Je krijgt een gratis basis Bibliotheekabonnement en een eindejaarsgeschenk. Je kunt 
gratis lezingen bijwonen en trainingen en workshops volgen tegen een gereduceerd tarief. De 
vrijwilligersovereenkomst met alle afspraken en voorwaarden wordt aangegaan met Bibliotheek 
Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Wil je meer weten? 
Neem contact op via telefoonnummer 0850-868109 
 
Aanmelden? 
Meld je aan via het aanmeldformulier op onze website 
www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl/vrijwilligers 

Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen verzorgt het openbare 
netwerk voor alle inwoners van de gemeenten Oostburg, 
Terneuzen en Hulst. We werken samen met onderwijs, 
belangenverenigingen van ouderen en andere instellingen 
en organisaties. 


