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Vacature Ouderen 

Ben jij rond de pensioengerechtigde leeftijd en 

geïnteresseerd in diverse zaken waar ouderen 

mee te maken krijgen? Heb je affiniteit met de 

doelgroep, wil je je hiervoor inzetten en vind je 

het leuk om te werken in een divers samenge-

steld team? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Wat kun je doen bij zaVie?  

▪ Voorlichting geven op locatie over zaken die spe-

len rondom ouder worden/zijn.  

▪ Eigen ervaringen inbrengen en ophalen bij de 

doelgroep. Zowel individueel als collectief via de 

zogenaamde intermediairs. 

 

Wat bieden we jou?  

▪ Samenwerking in een kleurrijke groep vrijwil-

ligers, met ieder zo zijn of haar achtergrond en 

talent. Altijd op basis van gelijkwaardigheid. 

▪ Een informele werksfeer, 'je/jij' cultuur, waar 

maatpakken nog nét niet verboden zijn. 

▪ Regelmatig een borrel of een gezellig uitstapje, 

waar we elkaar beter leren kennen.  

▪ Voldoende mogelijkheden én begeleiding om je-

zelf te ontwikkelen. Als je eens ergens mee zit of 

iets wil bespreken, dan is daar altijd ruimte voor.  

 

Wie zijn wij?  

De letters z a V i e staan voor zorg en 

aandacht voor iedereen. Dat is precies 

waar wij voor staan en gaan. Bij zaVie 

zetten we ons in voor groepen uit de 

hele provincie Groningen die net iets 

meer zorg, aandacht en ondersteuning 

kunnen gebruiken: mensen met een li-

chamelijke, psychische of verstande-

lijke beperking, chronisch zieken, seni-

oren en hun naasten/mantelzorgers. 

Zodat iedereen goede en gelijke kan-

sen heeft en een fijn leven kan leiden. 

Daar gaan wij voor en voor niets min-

der! 

Vrijwilligers maken het verschil! 

Bij ons werken veel enthousiaste vrij-

willigers en medewerkers die uit eigen 

ervaring weten wat een ziekte of be-

perking voor je leven kan betekenen. 

Maar ook als je hart hebt voor deze 

doelgroepen en je je voor hen wilt in-

zetten, ben je welkom.  

Iedereen met een hart is welkom!  

 

 
  

Wij zoeken:  
een actieve senior die 
zich in willen zetten 
voor de belangen van 
ouderen  
(vrijwilligerswerk). 
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Praktische informatie 

Uren per week: 4-12 uur 

 Waar: Schweitzerlaan 4 in Groningen, thuiswerken 

is mogelijk.  

Werktijden: zelf indelen. 

Overige voorzieningen: WA-verzekering, scholing, 

vrijwilligerscontract, reiskosten- en vrijwilligersver-

goeding. 

 

Meer informatie of geïnteresseerd?  

Bel of mail dan met onze vrijwilligers-

coördinator Zari Mousavi:  

▪ telefoon 06 189 956 54 

▪ email z.mousavi@zavie.nl.  

We nemen zo snel mogelijk contact op 

voor een gesprek over wat jij kunt en 

wilt doen. Je bent van harte welkom!  

 

 

zaVie is van en voor iedereen in de provincie Groningen! Doe je mee? 

Bekijk voor meer informatie www.zavie.nl 

 

 

 

 

  

http://www.zavie.nl/

