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Welkom bij ComputerPlusClub, 

leercentrum van SeniorWeb!



Over SeniorWeb

• SeniorWeb is een landelijke vereniging 
zonder winstoogmerk. 

SeniorWeb is sinds 1996 actief met als doel 
de digitale wereld begrijpelijk te maken, 
zodat iedereen het gemak en het plezier 
van computer en internet kan ervaren. 



De ontwikkeling van SeniorWeb
1997: Voor en door senioren

• Wie kunnen senioren verder helpen met 
computer en internet, dan leeftijdsgenoten? 
Daarom start SeniorWeb met 
het Ambassadeursproject. 

Dankzij de samenwerking met Rabobank, 
ANBO, PCOB, Unie KBO en de Bond van 
Nederlandse Volksuniversiteiten worden 200 
Ambassadeurs (vrijwilligers) opgeleid om lokaal 
computerles te geven.



Samenwerkingspartners



De ontwikkeling van SeniorWeb
1998: De eerste Enter verschijnt

1.000 leden, 300 vrijwilligers, 135 Leercentra

Er zijn veel senioren die SeniorWeb een warm 
hart toedragen. Zij richten de vereniging 
‘Vrienden van SeniorWeb’ op die aan het 
einde van dat jaar al 1.000 leden telt. 

Bij een vereniging hoort een tijdschrift. In 
1998 verschijnt dan ook de eerste editie van 
Enter voor de SeniorWeb-leden.



De ontwikkeling van SeniorWeb
2001: Help je ouders online

7.200 leden, 1.100 vrijwilligers, 360 Leercentra

Met het nieuwe project ‘Help je ouders online’ 
helpen (klein-) kinderen hun ouders met de 
computer en internet. 

Er wordt een speciaal lesboek ontwikkeld met 
cd-rom om thuis de lessen te kunnen 
oefenen. Z.K.H. Prins Willem-Alexander reikt 
het eerste boek Help je ouders online uit.



De ontwikkeling van SeniorWeb
2005: Welkom 50.000e lid!

55.000 leden, 1.800 vrijwilligers, 300 Leercentra

De sterke groei in aantal leden blijft 
doorzetten. In 2005 heet SeniorWeb het 
50.000e lid welkom. Deze wordt door 
bestuursvoorzitter Cees Goekoop in het 
zonnetje gezet met een lidmaatschap voor het 
leven.



De ontwikkeling van SeniorWeb
2006: Enter geheel vernieuwd

69.000 leden, 2.100 vrijwilligers, 300 Leercentra

Enter krijgt een flinke update. Het formaat 
wordt vergroot zodat er grotere afbeeldingen 
bij de artikelen kunnen worden geplaatst. 

De thema’s van de website komen voortaan 
terug als rubrieken in Enter, zodat deze beter 
op elkaar aansluiten. De niveau-aanduiding 
helpt de lezer nog beter op weg.



De ontwikkeling van SeniorWeb
2009: Op naar 100.000 leden

100.000 leden, 2.850 vrijwilligers, 376 Leercentra

In 2009 bereikt SeniorWeb maar 
liefst 2 mijlpalen: het 100.000e lid 
wordt feestelijk verwelkomd op de 
50PlusBeurs. En de website krijgt 
maandelijks een miljoen 
bezoekers. 

PCHulp breidt uit met PCHulp per 
Telefoon waardoor leden hun 
vragen telefonisch en online 
kunnen stellen, en hulp aan huis 
kunnen krijgen.



De ontwikkeling van SeniorWeb
2011: Nieuw Nederlands record

125.000 leden, 3.000 vrijwilligers, 400 Leercentra

Dat senioren computerfit zijn is voor 
SeniorWeb geen nieuws. Om dit ook aan 
Nederland duidelijk te maken vormen 75 
SeniorWeb vrijwilligers een levensgroot 
toetsenbord van 15 meter lang.

Aangemoedigd door Olga Commandeur typen 
zij de boodschap ‘50+ is computerfit’. 
Hiermee vestigt SeniorWeb een nieuw 
Nederlands record!



De ontwikkeling van SeniorWeb
2015: SeniorWeb mobiel goed bereikbaar

145.000 leden, 3.000 vrijwilligers, 400 Leercentra

Met de enorme toename van het aantal 
tablet- en smartphonegebruikers, ontwikkelt 
SeniorWeb een nieuwe website die op alle 
schermen goed leesbaar is. Een jaar eerder 
zijn de diverse nieuwsbrieven al aangepast 
naar dit zogenaamde responsive design. 
Tevens zijn de informatie en cursussen op de 
website uitgebreid met onderwerpen als 
tablet, smartphone, Android en iOS.



SeniorWeb in één oogopslag



Ledendienst PCHulp

Drie PCHulpdiensten 55.000 vragen per jaar

• PCHulp per telefoon

• PCHulp op afstand(Teamviewer)

• PCHulp aan Huis

• PCHulp via Internet



PCHulp per Telefoon

Bij PCHulp per telefoon helpen de 
Ambassadeurs, vrijwilligers, SeniorWeb-leden 
met computerproblemen per telefoon.

• Op werkdagen ‘s morgens bereikbaar via een 
servicenummer van 9.00-12.00 

• Vrijwilligers werken thuis met  online 
callcentersoftware

• Ongeveer 50 vrijwilligers, 1 ochtend per 
week, 10 vrijwilligers per dag.

• 2015: ongeveer 15.000 telefoontjes.



PCHulp aan Huis

PCHelpers aan Huis hebben een afspraak met 
SeniorWeb-leden thuis. 

• Een regiocoördinator is per provincie 
verantwoordelijk voor het uitzetten van de 
vragen 

• Landelijk zijn er 7 regio’s elke regio heeft  2 
coördinatoren

• Ongeveer 300 Ambassadeurs

• 2015: ongeveer 9500 vragen 



PCHelp via Internet

PCHulp via Internet-Ambassadeurs beantwoorden online de vragen van 
de SeniorWeb-leden. 

• Leden kunnen online hun vragen gratis stellen

• De Ambassadeurs kunnen kiezen welke 

vragen zij willen beantwoorden. 

• Ongeveer 30 Ambassadeurs

• 2015: ongeveer 30.000 vragen



PCHulp op Afstand

Bij PCHulp op Afstand helpen de Ambassadeurs de leden van SeniorWeb met 
Teamviewer; ze kunnen dan meekijken op de computer van het lid terwijl ze aan de 
telefoon zijn.

• De afspraak wordt gemaakt door te bellen met PCHulp per telefoon

• Ook deze vrijwilligers werken thuis met online callcentersoftware

• Ongeveer 10 Ambassadeurs, ongeveer 3 afspraken per dag/per week

• 2015 ongeveer 877 afspraken 



Computerhulp in begrijpelijke taal

Onze vrijwilligers helpen u op weg bij uw digitale problemen. Of het nu om 
uw Windows-pc, tablet, Mac of smartphone gaat. 

• Via internet

• Per telefoon 

• Aan huis



Lidmaatschap

Voor slechts € 31,00 per kalenderjaar profiteren leden van:

• Tijdschrift Enter

• Computerhulp

• Online cursussen

• Aankoopadvies

• Computerboeken en accessoires

• Contact met andere leden

• Nieuwsbrieven

* € 29,50 contributie 2016



Werkt het?

Ja! SeniorWeb is al 21 jaar actief

• 418 SeniorWeb-Leercentra

• 3.000 vrijwilligers (50+)

• 150.000 leden

• 705.000 senioren opgeleid

• 55.000 hulpvragen per jaar 

• 11,2 miljoen bezoeken per jaar op 
onze website



Senioren in Nederland

In 2019 zullen er ongeveer 250.000 meer 65+ jarigen zijn, dus totaal 3,3 miljoen.
(waarvan 46% man en 54% vrouw).
De komende jaren zal er vooral een flinke stijging in de leeftijd van 70-80 jaar te 
zien zijn!



Leercentrum

• De ComPuterPlusClubSwifterbant is een leercentrum van 
SeniorWeb

• Op 418 locaties in Nederland zijn dit soort centra

• Ze geven cursussen en workshops

• Voor beginners en gevorderden

• Laagdrempelig: begrijpelijk en betaalbaar

• Docenten zijn vrijwilligers van SeniorWeb



In de toekomst



Veiligheid op het Internet

Fraudehelpdesk:

 Cybercrime: -Phishing

-Ransomware: noransom.org 2500 slachtoffers geholpen

-Microsoft telefoontjes

 Spookfacturen: IBAN check

 Marktplaats/webwinkelfraude



In 10 stappen veilig

1. De eerste stap: Gezond verstand 

 Reageer niet op onbekende afzenders

 Open geen bijlages die u niet vertrouwt

 Wees achterdochtig als iemand u vraagt naar persoonlijke 
informatie en financiële gegevens

 Gebruik complexe wachtwoorden en verander ze regelmatig

 Bekijk webwinkels kritisch

 Websites die vertrouwelijke informatie van u vragen beginnen altijd 
met ‘https://’  in plaats van ‘http://’

 Klik niet op rare meldingen die u voor uw neus krijgt

 Gebruik uw virusscanner als u een bepaalde website of melding 
niet vertrouwt



In 10 stappen veilig: 2 tm 10

2. Windows Update

3. Windows Firewall

4. Virusscan

5. Spyware

6. Spam

7. Nepmails en phishing

8. Software

9. Back-up

10.Draadloos netwerk
In 10 stappen veilig

https://www.seniorweb.nl/artikel/in-10-stappen-veilig


Relevantie de komende jaren:

• Ontwikkeling bevolkingsopbouw

• Overheid en zorg worden steeds meer digitaal, denk aan een 
verwijsbrief van de huisarts

• Nieuwe ontwikkelingen zoals domotica en VR-bril

• Ontwikkelingen die we nog niet kunnen bedenken maar

• waar wel begeleiding bij nodig is



Senioren online

Als de trend van afgelopen jaren zich doorzet zal in 2019 (bijna) iedereen 
tot 75 jaar online zijn. Van de 75-plussers zal dit dan 70% zijn. 



De toekomst



Man-vrouw verschillen

Aantal opvallende verschillen in apparaat-/internetgebruik:

 Mannen gebruiken vaker een desktop en smart-tv 
 Vrouwen gebruiken vaker een e-reader 

 Mannen gebruiken internet vaker voor: internetbankieren, actualiteiten bijhouden, 
producten kopen/verkopen

 Vrouwen gebruiken internet vaker voor: sociale netwerken, spelletjes spelen, 
muziek luisteren.

 Mannen zijn vaker lid van LinkedIn
 Vrouwen zijn vaker lid van Facebook en Pinterest

 Mannen bezoeken seniorweb.nl vaker voor: nieuwsberichten lezen en gratis 
software downloaden

 Vrouwen bezoeken seniorweb.nl vaker voor: online cursussen volgen, spelletje 
spelen en contact met andere leden onderhouden



Digitaal Fit met SeniorWeb!

SeniorWeb is er voor iedereen die digitaal fit wil blijven.

Of het nu gaat om zelf online uw bankzaken regelen,

contact met familie via videobellen, of op uw smartphone het 
nieuws volgen; het helpt als u precies dat kunt doen, 

wat uw leven aangenamer maakt. 

Digitaal Fit met SeniorWeb!
www.seniorweb.nl



Lidmaatschap

• Als lid profiteert u van:

• Tijdschrift Enter 

• Online cursussen

• Computerhulp

• Phishingchecker

• Voordelige computerboeken en accessoires

• Ledenkorting bij o.a. Kaspersky en Inktweb

• Wekelijkse nieuwsbrief

• Maandelijkse thema nieuwsbrieven

• Aankoopadvies

• Contact met andere leden



Tijdelijk gratis lidmaatschap!

Profiteer nu van onze speciale actie ter ere van ons 20-
jarig jubileum: Als bezoeker van het Leercentrum krijgt u 
het lidmaatschap t.w.v. € 31,- per jaar helemaal gratis! 

Vul de bon in en u bent tot en met 31 december 
2018 gratis lid van SeniorWeb.





Ga  naar onderstaande site voor 

meer informatie:

www.seniorweb.nl


