



Stichting Levenskunst Apeldoorn
Apeldoorn,

Parttime, Vrijwilligerswerk


Algemene Informatie: 
Stichting Levenskunst is een organisatie door en voor mensen die zin hebben om iets moois van 
hun leven te maken. Bij Levenskunst is iedereen welkom die te maken heeft (gehad) met 
tegenslag in welke vorm dan ook; maar wie heeft dat eigenlijk niet? Daarbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan verslaving, psychische problematiek, eenzaamheid, dakloosheid, werkeloosheid, 
schulden of handicap. Door middel van ontmoeting, spel, theater, samen eten, voorstellingen, 
workshops en acties willen wij positieve veranderingen teweeg brengen in ons eigen leven en in de 
samenleving.
De dagelijkse gang van zaken is in handen van Martine Jongenburger.

De doelstellingen van de ANBI-stichting zijn:
a. Empowerment van dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematiek, mensen met 
psychiatrische- en/of psycho-sociale problematiek. Het ondersteunen van individuen in het 
opnemen van de eigen verantwoordelijkheid, het zoeken, ontdekken en vormgeven van 
perspectief en zingeving.
b. Het bieden van een veilige ontmoetingsplek waarin men elkaar ontmoet, socialiseert, zichzelf 
kan zijn en een sociaal netwerk ontwikkelt.
c. Het stimuleren van de dialoog tussen mensen uit bovenstaande groep en de samenleving, 
bijvoorbeeld: buurtbewoners, familieleden, kennissen, vrienden, instanties, instellingen, kerken, 
gevangenissen, studenten, gemeentebestuur.
d. Een bijdrage leveren aan de sociale cohesie (inzicht, begrip, samenwerking) in de samenleving.
Onze werkwijze is gebaseerd op de theatermethodiek die bekend is geworden onder de naam 
‘Theatre of the Oppressed’ en ontwikkeld is door Augusto Boal. Deze methodiek wordt wereldwijd 
ingezet met het doel dat mensen hun eigen kracht ontdekken en leren inzetten (‘empowerment’) 
en hun stem laten horen in de samenleving.

Onze activiteiten: 
Deze doelstellingen worden gerealiseerd in wekelijkse ontmoeting in de Studio Levenskunst 
waarin met name ontmoeting, plezier en inzicht in jezelf en de ander centraal staan; het verzorgen 
van workshops waar deelnemers op een totaal andere manier een thema uitdiepen en uitgenodigd 
worden om de eigen ervaring te delen; Voorstellingen waarin spelers en publiek van gedachten 
wisselen over thema’s die verborgen zitten in de voorstelling en ontmoetingen om op een 
laagdrempelige manier in gesprek te komen over allerhande onderwerpen die te maken hebben 
met psychische gezondheid en kwetsbaarheid in het spel’ een steekje los’ en de ‘stigma tools’. 

Voorzitter
Wat kun je voor ons betekenen? 
• Je stimuleert en helpt mee om de koers van Levenskunst uit te zetten.
• Je neemt initiatief, coördineert en bewaakt de voortgang van geplande en lopende 

(bestuurs)activiteiten. 
• Je bereidt de vergadering voor, bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen.



• Je neemt verantwoordelijkheid voor de juiste uitvoering van het beleid(splan)
• Je onderhoudt contact met de ambassadeur.

Wat zijn je talenten/vaardigheden?
• Je bent ondernemend en houdt graag het overzicht
• Je vindt het leuk om het verschil te maken en je in te zetten voor de medemens en m.n. de 

doelgroep van Levenskunst.
• Je faciliteert de bestuursleden om betrokken te blijven.

Wat bieden wij?
Een bijzondere en mooie ervaring waar mensen centraal staan.

Gemiddeld besteed je ongeveer 3 uren per week aan Levenskunst

Meer informatie 
Voor verdere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Martine Jongenburger.


Reageren

Is uw interesse gewekt en wilt u meer weten over deze vacature dan kunt u contact opnemen met 

Martine Jongenburger. Bereikbaar via: info@levenskunstapeldoorn.nl  of stuur uw  cv en motivatie  
uiterlijk 1 december 2020 naar Stichting Levenskunst Apeldoorn, Mettrayweg 47, 7211 LC  Eefde 
of mail naar  info@levenskunstapeldoorn.nl


Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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