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REGEL ZELF JE
OVERHEIDSZAKEN
VIA INTERNET
Bij de overheid kan je steeds meer
digitaal regelen. Zoals een
afspraak maken bij de gemeente,
werk zoeken bij het UWV of je
huur- en zorgtoeslag aanvragen.
Dat is handig, maar veel mensen
vinden het ook moeilijk.
Cursus Digisterker
In de cursus Digisterker leer je
werken met de websites van de
overheid. Ook leer je een DigiD
aanvragen en gebruiken.
Voor wie?
Voor iedereen die al een beetje
ervaring heeft met computers en
internet.

Veenendaal

Kosten
Deelname is gratis. Het cursuswerkboek (verplicht) kost €15,-.
Cursusdagen
De cursus bestaat uit 4 lessen van 2
uur. In 2019 wordt de cursus 4 keer
gegeven. De data zijn:
 17, 24, 31 januari + 7 februari (mi)
 4, 11, 18 en 25 april (mi)
 5, 12, 19 en 26 september (av)
 7, 14, 21 en 28 november (mi)
De lestijden zijn van 13.30-15.30 uur.
De cursus in september vindt van
19.30-21.30 uur plaats.
Aanmelden is mogelijk via
www.bibliotheekveenendaal.nl/
educatie/digisterker óf bij de
servicebalie.
Locatie
Bibliotheek Veenendaal
Kees Stipplein 74
3901 TP Veenendaal
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Kom langs, bel (0318) 58 26 69
of mail naar:
pb@bibliotheekveenendaal.nl.
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