
 

 

 
 
 

 
Vier het Leven zoekt een vrijwillige Locatiecoördinator - regio Steenwijk/Meppel  
voor 3 – 6 uur per week 
 
Vier het Leven organiseert theater-, film- en museumbezoeken met begeleiding voor 
ouderen die dit niet meer zelfstandig kunnen ondernemen. In samenwerking met lokale 
theaters, bioscopen en musea wordt een gevarieerd programma samengesteld. Ouderen 
maken hieruit hun keuze en geven hun reservering door voor het arrangement, waarbij alles 
is geregeld om onbezorgd te kunnen genieten. Een arrangement bestaat uit: entreekaart, 
consumpties, begeleiding, vervoer en prettig gezelschap.  
De kracht van Vier het Leven zit in de menselijke aanpak, de persoonlijke aandacht. Gasten 
worden persoonlijk opgehaald en weer thuisgebracht door vrijwillige gastheren en 
gastvrouwen. Wij nemen ‘ouderen mee uit’.  
 
Functieomschrijving 
Het werk wordt grotendeels vanuit huis gedaan. Je verricht onder begeleiding van de 
regiocoördinator diverse werkzaamheden voor het goed verlopen van de sociaal-culturele uitjes voor 
de ouderen uit de regio Steenwijk / Meppel: 

 je maakt een vrijwilligersplanning en draaiboeken voor de uitjes 

 je bent het eerste aanspreekpunt voor de gastvrouwen en –heren 

 je organiseert 1-2 x per jaar een informatieve vrijwilligersbijeenkomst 

 je voert kennismakingsgesprekken met nieuwe gastvrouwen en – heren 

 je begeleidt incidenteel zelf gasten naar uitjes 

 ondersteuning bij pr- en wervingsactiviteiten, zoals aanwezigheid op seniorenmarkten e.d. 

 ondersteuning bij het bestellen van de kaarten bij de diverse podia 

 
Wij vragen 

 woonachtig in (omgeving) Steenwijk / Meppel 

 goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling 

 goed kunnen plannen en organiseren / zelfstandig kunnen werken 

 het gebruik van eigen computer en printer 

 in het bezit van een rijbewijs en beschikken over een 4- of 5-deurs auto 

 
Wij bieden 

 een uitdagende vrijwilligersfunctie binnen een enthousiaste groep sociaal betrokken 
vrijwilligers 

 een training in het werken met ons webbased reserveringssysteem  

 coaching door de regiocoördinator 

 periodiek werkoverleg en deelname aan bijeenkomsten 

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

 je werkt in een inspirerende omgeving waarin je veel nieuwe contacten kunt leggen 

 bezoeken van sociaal-culturele uitjes met ouderen 

 
Heeft u interesse?  
Neemt u dan contact op met de regiocoördinator Tjitske de Heij via tjitske@4hetleven.nl  
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