
 

 

OVER JOU 

Eén team, twee doelen: blije 
vrijwilligers en tevreden 
deelnemers; ingrediënten voor 
een leuk cultureel uitje! Om jouw 
rol succesvol te kunnen uitvoeren, 
heb jij affiniteit met ouderen, 
cultuur en het samenwerken met 
anderen. Je kunt goed plannen en 
organiseren en je bent sociaal 
vaardig. Jij bent de verbindende 
factor in jouw team. Uiteraard ben 
je handig met de computer en je 
hebt een eigen computer of 
laptop. Je woont in omgeving 
Wageningen of Renkum. 

INTERESSE?  

Stuur dan je motivatie naar: 
 
Saskia van Dijk 
Regiocoördinator Gelderland 
Saskiavandijk@4hetleven.nl 
tel: 06 – 3000 78 98 
 
Voor vragen over deze functie kun  
je via de mail contact opnemen 
met Saskia, of telefonisch op 
maandag, dinsdag en donderdag 
van 09.00 – 17.00 uur. Saskia 
komt graag met je in contact!  
 
Voor meer informatie over Vier 
het Leven: www.4hetleven.nl 

 VRIJWILLIGER: LOCATIECOÖRDINATOR  
“DEZE WEEK EEN PLANNING GEMAAKT VOOR HET THEATERBEZOEK, ÉN EEN 

ENTHOUSIASTE NIEUWE VRIJWILLIGER GEWORVEN” 

 

WAT DOET VIER HET LEVEN? 

Stichting Vier het Leven organiseert theater-, concert-, film- en 
museumbezoek met begeleiding voor ouderen die dat niet meer 
zelfstandig kunnen, willen of durven ondernemen. Cultuur inspireert en 
verbindt en onder het motto ‘Samen Uit, Samen Genieten’ gaan we zo met 
ons team eenzaamheid tegen onder ouderen. Jaarlijks kunnen we rekenen 
op ongeveer 22.000 deelnames van ouderen in Nederland.  
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. 

WAT GA JIJ DOEN? 

Samen met je mede-locatiecoördinator ben je het middelpunt van het 
vrijwilligersteam in jouw programmagebied.  
 
• In ons reserveringssysteem ‘James’ maak je de planningen en 

draaiboeken voor de gastheren/vrouwen, zodat ze samen met onze 
gasten zorgeloos op pad kunnen naar een mooie voorstelling.  

• Als aanspreekpunt voor de gastvrouwen/heren onderhoud je (1-op-1) 
contact met de vrijwilligers met als doel hen te binden en te 
behouden. Je werft nieuwe vrijwilligers en organiseert jaarlijks een 
vrijwilligersbijeenkomst. 

• Je regelt praktische zaken met de theaters. 
• Je zet je in voor bekendheid van Vier het Leven in jouw gebied, zodat 

meer ouderen mee willen gaan. 

WAT BIEDEN WIJ JOU? 

Veel plezier, afwisseling, uitdaging en voldoening! Een enthousiast team 
met passie voor het mooie werk. Ruimte voor eigen initiatief en inbreng. 
Alle flexibiliteit, want je werkt vanuit huis op je eigen moment. Uiteraard 
krijg je een basistraining en word je begeleid door de regiocoördinator. Ga 
je zelf ook graag naar het theater? Ga dan mee!  

 

Renkum, Wageningen 2 à 3 uur per week In overleg 


