
 

 

 

 

 
 
Locatiecoördinator (4-8 uur per week) 
 
 
Mensen die een hoge leeftijd bereiken, zitten veelal alleen thuis. Veel ouderen verliezen zo 
gaandeweg het contact met anderen, met de maatschappij, met het leven. Stichting Vier het Leven 
zet zich in om die verbinding te herstellen. Dit doen we door ouderen persoonlijk te begeleiden naar 
theater, film, concert en museum. Wij nemen de drempels weg die oudere mensen tegenhouden om 
de deur uit te gaan. De kracht van Vier het Leven zit in de persoonlijke aanpak en aandacht. Gasten 
worden persoonlijk opgehaald en weer thuisgebracht door vrijwilligers. Zij zijn zelf cultuurliefhebbers 
en bieden de ondersteunende arm en individuele aandacht die nodig is om samen te kunnen 
genieten. Samen helpen we ouderen weer op weg naar nieuwe belevenissen. Om naar uit te kijken, 
mee te maken en nog lang van na te genieten. Immers, wie meedoet blijft meetellen.  
 
Voor de opstart van Vier het Leven in Venlo zijn wij op zoek naar een Locatiecoördinator 
(vrijwilligersfunctie) voor 4 tot 8 uur per week. 
 
 
Functieomschrijving 
Als locatiecoördinator ben het eerste aanspreekpunt en coach voor het team vrijwillige begeleiders 
en verricht je diverse werkzaamheden ten behoeve van het goed verlopen van de sociaal-culturele 
uitjes voor ouderen uit regio Venlo. Je wordt begeleid door de regiocoördinator, hij/zij is 
eindverantwoordelijk.  
 
Waaruit bestaat het pakket van werkzaamheden van een locatiecoördinator? 
 

 Roosters, seatings en draaiboeken maken voor de uitjes. 

 Waar nodig speciaal rolstoelvervoer regelen voor rolstoelgasten. 

 Ongeveer 2x per jaar een informatieve bijeenkomst regelen voor de begeleiders. 

 Werven en selecteren van nieuwe vrijwillige begeleiders. 

 Uitjes invoeren in het webbased systeem. 

 Ondersteuning bieden bij PR- en wervingsactiviteiten, zoals aanwezigheid op seniorenmarkten 
e.d. 
 

Deze functie neemt ongeveer 4 tot 8 uur per week in beslag. Het werk kan grotendeels vanuit huis 
worden gedaan. Het bezit van een computer is hierbij een vereiste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Wij vragen 
 

 Een initiatiefrijke organisator, gericht op samenwerken.  

 Zelfstandig werkend  

 Probleemoplossend vermogen 

 In het bezit van een eigen computer of laptop waarop gewerkt kan worden en goede 
computervaardigheden. 

 Woonachtig in Venlo of omgeving 

 Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 

 Operationeel vermogen: goed kunnen plannen en organiseren 

 Zelfstandig kunnen werken in samenspraak met regio coördinator 

 Je bent betrokken, geduldig, motiverend en enthousiasmerend. 

 Je begeleidt af en toe ook zelf ouderen tijdens de uitjes. 

 Je levert graag een bijdrage aan de doelstelling van Vier het Leven.  
 

 
Wij bieden 

 Training in het werken met het reserveringssysteem van Vier het Leven.  

 Een uitdagende functie binnen een sociaal betrokken team. 

 Coaching door de regiocoördinator.  

 Periodiek werkoverleg en deelname aan bijeenkomsten. 

 Je draagt bij aan ons gezamenlijke doel: het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. 

 Bezoeken van sociaal-culturele uitjes met ouderen. 
 

 

Interesse? 
Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie, voldoe je aan bovenstaand profiel en wil je een bijdrage 
leveren aan het werk van Vier het Leven? Stuur dan een korte motivatie samen met je CV naar 
info@4hetleven o.v.v. locatie coördinator Venlo. 
 
Voor meer informatie neem je contact op met Tanja van Sambeek of Mark Mülders via eerder 
genoemd e-mailadres. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
 

 


