
 

 

 

 

 

Vier het Leven zoekt een PR-vrijwilliger in de regio Enschede-Hengelo 
 
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 hen tegenhouden om de deur uit te gaan. 
 
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. Zij zijn allen 
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.  
 
Stichting Vier het Leven is een landelijke organisatie met regionale aansturing.  
Regio Overijssel bestaat uit 7 programmagebieden die onder de verantwoordelijkheid vallen van 
een regiocoördinator. Elk programmagebied heeft 1 of 2 locatiecoördinatoren. 
 
Wie zoeken wij? 
Stichting Vier het Leven is per direct op zoek naar initiatiefrijke, maatschappelijk betrokken, 
communicatief sterke vrijwillige PR-coördinatoren. Het is belangrijk dat je de weg in de regio goed kent 
voor wat betreft het bereiken en informeren van ouderen. De werkzaamheden beslaan ongeveer 4 uur 
per week.  
 
Wat gaat je doen? 
De PR-coördinator zorgt voor naamsbekendheid van Vier het Leven in de eigen regio samen 
met een vrijwilligersteam. Het samenstellen van dit team en de planning van PR activiteiten 
behoort tot een van de taken. Andere taken zijn contact leggen met de diverse (zorg) instellingen, 
welzijnsorganisaties en de lokale pers, geeft voorlichting over de stichting op bijeenkomsten, 
seniorenmarkten en beurzen. Je werkt samen met de locatiecoördinatoren die o.a. de 
begeleiders planningen maken. Je bent tevens bereid om ouderen te begeleiden tijdens uitjes. De 
regio-coördinator is je aanspreekpunt voor PR-activiteiten. 
 
Wat bieden wij? 
Wij bieden een zelfstandige en uitdagende vrijwilligersfunctie binnen een groep vrijwilligers. Je krijgt 
de kans om je kennis en ervaring op het gebied van PR in te zetten en te ontdekken en te ontwikkelen. 
Daarnaast ga je aan de slag in een inspirerende omgeving waarin je veel nieuwe contacten kunt 
leggen. Jaarlijks is er een bijeenkomst met collega’s uit het hele land. De regiocoördinator is je 
aanspreekpunt. 
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze vrijwilligersfunctie en wil je een bijdrage leveren aan het werk van Vier het 
Leven?  Neem dan contact op met Margot Dopheide: margot@4hetleven.nl  
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Wie zoeken wij? 
Stichting Vier het Leven is per direct op zoek naar initiatiefrijke, maatschappelijk betrokken, 
communicatief sterke vrijwillige PR-coördinatoren. Het is belangrijk dat deze vrijwilligers de 
weg in hun regio goed kennen voor wat betreft het bereiken en informeren van ouderen. De 
werkzaamheden beslaan ongeveer 4 uur per week. 
Wat gaat je doen? 
De PR-coördinator zorgt voor naamsbekendheid van Vier het Leven in de eigen regio samen 
met een vrijwilligersteam. Het samenstellen van dit team en de planning van PR activiteiten 
behoort tot een van de taken. Je legt verder contact met de diverse (zorg) instellingen, 
welzijnsorganisaties en de lokale pers, geeft voorlichting over de stichting op bijeenkomsten, 
seniorenmarkten en beurzen. Je werkt samen met de locatiecoördinatoren die o.a. de 
begeleiders planningen maken. Je bent tevens bereid om ouderen te begeleid 


