Aanmeldingsformulier
Vrijwilligerswerk bij Proxima Terminale Zorg

Aanmelden voor vrijwilligerswerk

o
o
o
o

Hospice
Thuis
Hospice en Thuis
Weet nog niet

Datum van invullen:
Algemene gegevens
Naam:
Roepnaam:
Geboorteplaats en datum:
Nationaliteit:
Adres en huisnummer:
Postcode:
Telefoon privé:
Telefoon mobiel:
E-mail:

Voorletters:

Plaats:
Telefoon werk:

Heeft u gezondheidsproblemen?
 Nee


Ja, ……………………………………………………..(enige toelichting)

Opleiding en ervaring
•

Vooropleiding:

•

Vervolgopleiding(en):

•

Eventuele relevante cursussen en trainingen:

•

Werkervaring (betaald) en soort werk:

•

Ervaring als vrijwilliger en soort vrijwilligerswerk:

Aanmeldingsformulier

Motivatie
Waarom wilt u vrijwilliger worden Proxima Terminale Zorg?

Kunt u wat opschrijven over uw ervaringen betreffende verdriet en persoonlijke betrokkenheid
bij bijvoorbeeld verlies van werkkring, scheiding of verlies van een dierbare?

Wat hoopt u te kunnen bieden als vrijwilliger?

Op welke wijze denkt u ondersteuning te geven?

Heeft u steun van uw thuissituatie voor dit vrijwilligerswerk?

Alleen voor vrijwilligers die in de Hospice willen werken.
In het hospice zullen ook lichte huishoudelijke werkzaamheden verricht worden door de
vrijwilliger. Heeft u daar bezwaar tegen?

o
o

ja
nee

Of hebt u, als u vrijwilliger wilt worden in de Hospice, juist interesse in andere specifieke taken,
zoals boodschappen doen, strijken, tuinonderhoud, administratie, werkgroep activiteiten,
enzovoort?

Aanmeldingsformulier

Alleen invullen voor vrijwilligers bij werken in de Hospice
Welke dagdelen bent u inzetbaar?
NB: In de praktijk moet blijken hoe de inzet wordt, maar er wordt gestreefd naar minimaal 1 tot 2
dagdelen per week. Fijn als u enig inzicht geeft wanneer u wel of niet beschikbaar bent.
Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

Zo

Ochtend
7-11 uur
Middag
11-15 uur
Mid/Avond
15-19 uur
Avond
19-23 uur

Beeldvorming
Welk beeld heeft u van een vrijwilliger in de terminale zorg?

Introductiecursus
Bent u bereid een tweedaagse basiscursus te volgen als voorbereiding op en ter ondersteuning
van uw taak als vrijwilliger?

o
o

ja
nee

Welke verwachtingen heeft u van deze cursus?
Met andere woorden, wat wilt u leren?

Zorgevaluaties en thema-avonden
Bent u bereid de zorgevaluaties, thema-avonden en ander vormen van deskundigheidsbevordering
te volgen?

o
o

ja
nee

Aanmeldingsformulier
Alleen invullen voor vrijwilligers Thuis ondersteuning
Beschikbaarheid Kunt u een ‘s nacht waken van 23.00 – 07.00 uur? Op oproepbasis, afgestemd.

o
o

ja
nee

Kunt u overdag, een dagdeel ondersteuning geven? Op oproepbasis, afgestemd.

o
o

ja
nee

Vervoer mogelijkheden (invullen voor vrijwilligers in de thuissituatie)

o Auto
o Fiets
o Openbaar vervoer

Hoe kwam u aan de informatie over de vrijwillige terminale zorg?
Krant/familie/vrijwilliger/ anders …………….
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen?

U kunt dit formulier per post of digitaal opsturen.
Proxima Terminale Zorg
T.a.v. Coördinator Hospice en Thuis
Veldhoeve 1
3438 LL Nieuwegein
Info@proxima-terminalezorg.nl
030-6050820
Hartelijk dank en wij nemen spoedig contact met u op!

