
WIL JE BETER MET EEN 
COMPUTER LEREN OMGAAN?

Schrijf je dan in voor deze training!

Werk je in 
een slagerij 

en...
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We regelen steeds meer zaken met de computer. Bankzaken regelen, winkelen, een 
afspraak maken bij de huisarts, we doen het steeds vaker digitaal. Ook informatie 
over zaken die met je werk te maken hebben worden steeds vaker digitaal verspreid, 
zoals bijvoorbeeld informatie over je vak of het opnemen van vrije dagen. Daarnaast 
is op internet veel informatie te vinden over allerlei interessante onderwerpen, 
zoals vakanties, mooie koopjes, informatie vanuit de overheid, maar ook wanneer 
je met pensioen kunt of waar je terecht kunt met vragen over zorgverzekeringen of 
belasting.   

Maar de weg vinden op internet is niet altijd eenvoudig. Daarom biedt de FNV nu deze 

computer training aan. In deze training leer je hoe het internet werkt en hoe je zaken kunt 

zoeken en vinden. Je leert ook te werken met e-mail en hoe je online kan communiceren. Er is 

ook ruimte voor internet veiligheid en het gebruik van DigiD. Er is ook volop ruimte voor eigen 

vragen.

Tijdens de training ga je op een laptop aan de slag en leer je je weg vinden. Na deze training 

kun je zelf aan de slag op elke computer. Voor deze training is geen computerervaring of 

voorkennis nodig. 
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PRAKTISCH
De training bestaat uit 2 dagen. De training wordt overdag gegeven en kun je onder werktijd 

volgen. Je hoeft hier geen vrije dagen voor op te nemen. Dit is geregeld in de cao.

LOCATIE EN DATA

Weert : 29 september, 13 oktober 9.30 uur tot 16.00 uur

Deventer : 30 september, 14 oktober 9.30 uur tot 16.00 uur

Utrecht : 30 september, 14 oktober 9.30 uur tot 16.00 uur

Amsterdam : 1 oktober, 15 oktober 9.30 uur tot 16.00 uur

Aan deze training zijn geen kosten verbonden en is voor leden en niet-leden van de FNV. 

Neem gerust je collega mee. Bij over inschrijving hanteren wij max 2 per vestiging.  

Je hoeft geen laptop mee te nemen. Wij zorgen dat er in iedere locatie voldoende laptops zijn, 

waarmee je kunt oefenen. 

AANMELDEN:
Aanmelden kan tot uiterlijk 15 september. Wees er snel bij. In verband met het Corona virus 

zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar. We hanteren de RIVM richtlijnen.

Aanmelden kan door het bijgevoegde inschrijfformulier op te sturen naar; 

FNV o.v.v. computertraining

Antwoordnummer 61 

7400 WB Deventer (geen postzegel nodig)

E-mailadres: cbbdeventer@fnv.nl
Telefoonnummer: 088-368 0226  
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Deze training is onderdeel van een onderzoek dat uitgevoerd wordt door de Universiteit 

Utrecht. Dat betekent dat onderzoekers tijdens de training vragen aan jou zullen stellen. 

Dit zijn bijvoorbeeld vragen over je vaardigheden, jouw carrière, en hoe je over jouw 

werk denkt. Die vragen zullen ze op vier momenten aan jou stellen, aan het begin van de 

training, tijdens de training, direct na afloop, en een paar maanden later. De onderzoekers 

slaan jouw gegevens heel zorgvuldig op en zorgen er altijd voor dat jouw antwoorden 

anoniem blijven. Ook zullen de onderzoekers sommige deelnemers uitnodigen voor een 

kort interview, ook die gesprekken zullen anoniem opgeslagen worden.

Met jouw antwoorden wil de Universiteit Utrecht onderzoeken hoe effectief deze training 

is en of dat voor iedereen hetzelfde is. Ook willen de onderzoekers meer weten over 

waarom mensen ervoor kiezen mee te doen aan dit soort trainingen en of werkgevers 

hun medewerkers daarbij helpen. De onderzoekers zullen een rapport schijven op basis 

van jouw antwoorden dat met de organisaties Nesta en Google gedeeld zullen worden. De 

geanonimiseerde antwoorden kunnen ook voor verder onderzoek gebruikt worden door 

Nesta en universiteiten. 

Als je meer wil weten over het onderzoek, stuur een email naar: futurefit@uu.nl

Als je je aanmeldt voor de training bevestig je: 
• dat je via naar tevredenheid over het onderzoek ben ingelicht;

• dat je in de gelegenheid bent gesteld om vragen over het onderzoek te stellen en dat 

eventuele vragen naar tevredenheid zijn beantwoord;

• dat je gelegenheid hebt gehad om grondig over deelname aan het onderzoek na te 

denken;

• dat je uit vrije wil deelneemt.

Je stemt er mee in dat:  
• de verzamelde gegevens voor wetenschappelijke doelen worden verkregen en bewaard 

zoals in de informatiebrief vermeld staat;

• de verzamelde, geanonimiseerde, onderzoeksgegevens door wetenschappers kunnen 

worden gedeeld en/of worden hergebruikt om eventueel andere onderzoeksvragen 

mee te beantwoorden.

Je begrijpt dat: 
• je het recht hebt om jouw toestemming voor het gebruik van data in te trekken.
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