DigiD, wat doe
je er mee?
Bibliotheek Rotterdam helpt u bij het
leren omgaan met de digitale overheid

“Ik heb heel veel geleerd van deze cursus,
er gaat een wereld voor je open.”
www.bibliotheek.rotterdam.nl

Cursus Digisterker
De overheid doet steeds meer via internet en u moet daar
gebruik van maken. Bijvoorbeeld om huurtoeslag aan te
vragen, uw verhuizing door te geven of om in te loggen bij
uw zorgverzekeraar. Daar heeft u een DigiD voor nodig.
Heeft u hier moeite mee?

Doe dan mee met de cursus Digisterker.
In meerdere lessen leert u hoe u uw DigiD
kunt aanvragen en gebruiken en hoe u
informatie kunt vinden over onder andere
de opbouw van uw AOW. Maar u ontdekt
ook hoe u bijvoorbeeld huurtoeslag kunt
aanvragen bij de belastingdienst.
In april is er een speciale cursus die bestaat
uit drie bijeenkomsten, waarvan de laatste
speciaal ingaat op alles wat te maken heeft
met uw gezondheid. Denk aan digitaal
contact met uw ziekenhuis, op internet
zoeken naar betrouwbare medische
informatie, aanvragen langdurige zorg,
een gezondheidsverklaring invullen en
versturen, eigen bijdrage berekenen en
betalen en registreren in donorregister.
Uw privacy tijdens de cursus is gewaarborgd.

Aanmelden

Kunt u een beetje met internet omgaan
en heeft u een e-mailadres? Heeft u een
redelijke kennis van de Nederlandse taal?
Dan is deze cursus iets voor u! U betaalt
€ 10,- voor het werkboek. De cursus is
verder gratis en bestaat uit meerdere lessen.

www.bibliotheek.rotterdam.nl

Meld u snel aan, want er is beperkt plaats.
Dat kan via het online aanmeldformulier op
de website van Bibliotheek Rotterdam:
www.bibliotheek.rotterdam.nl/digitaal
Bij de cursus Digisterker onder de knop
‘Aanmelden’ staat het formulier.

Waar en wanneer?

▶ Vestiging Centrale
op woensdag 19, 26 februari, 4 maart
van 10:15 – 12:15 uur
▶ Vestiging Delfshaven
op dinsdag 3, 10, 17, 24 maart
van 14:00 – 16:00 uur
▶ Vestiging Centrale
(DigiD en uw gezondheid)
op woensdag 1, 8, 15 april
van 10:15 – 12:15 uur

 Voor vragen en meer informatie, mail naar:
mediacoach@bibliotheek.rotterdam.nl

