Humanitas Heuvelrug
Kwartellaan 13
3704 ET Zeist
heuvelrug@humanitas.nl
06 - 35 122 389

Aanmeldingsformulier voor aspirant-vrijwilligers
Voor- en achternaam: …………………………………………………………
Voorletters: ……………………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………………………………………
Postcode en plaats: ……………………………………………………………..
Geboren: ………………………. Te …………………………………………….
Telefoon: …………………………………………………………………………..
Mobiele telefoon: ……………………………………………………………….
s.v.p. pasfoto bijvoegen)

E-mail: …………………………………………………………………………….
Ik meld mij aan als aspirant vrijwilliger voor Humanitas, voor de activiteit
□

Vriendschappelijk Contact

□

Steun bij verliesverwerking

□

Steun bij thuisadministratie

□

Bezoek en/of activiteiten voor/met in bewaring gestelde vreemdelingen in het
Detentiecentrum Zeist

Wil je de volgende vragen beantwoorden?
1.

Hoe is je belangstelling gewekt voor het vrijwilligerswerk bij Humanitas Heuvelrug?
□

Advertentie in ………………………………………………….

□

Vrijwilligersvacaturebank …………………………..

□

Website Humanitas

□

Via familie/vrienden/kennissen

□

Anders, nl …………………………………………………………………………..
Toelichting:

2.

Samenstelling huishouden:
----------------------------------------
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3.

Wat is je hoogst genoten en voltooide opleiding?
-------------------------------------------------------------------

4.

In welke richting heb je onderwijs gevolgd na de middelbare school?
------------------------------------------------------------------------------

5.

Werk je (betaald) op dit moment? Zo ja, wat doe je voor werk en hoeveel uur per week?
------------------------------------------------------------------------------

6.

Heb je andere bezigheden / hobby’s, zo ja, welke?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Doe je nog ander vrijwilligerswerk? Wat en bij welke organisatie(s)?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

Welke relevante (werk)ervaring heb je?
O
soortgelijk betaald werk gedaan, zo ja, waar en wat?
O
soortgelijk werk gedaan als vrijwilliger/mantelzorger, zo ja, waar en wat?
O
andere relevante ervaring, zo ja, waar en wat?
O
geen ervaring in de praktijk
Toelichting: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.

Hoeveel uren per week (gemiddeld) ben je beschikbaar?
Het minimum bedraagt 4 uren.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Per wanneer ben je inzetbaar?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Vind je het bezwaarlijk dat
a. een cliënt rookt?
b. een cliënt een hond of kat heeft?
c. of andere huisdieren?
d. overige, namelijk?

O
O
O

Ja
Ja
Ja

O
O
O

Nee
Nee
Nee

………………………………………

12. Denk je minimaal één jaar als vrijwilliger bij Humanitas Heuvelrug te kunnen blijven werken?
O
Ja
O
Nee
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13. Wat is de reden dat je je beschikbaar stelt?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14. Welk belang heb je persoonlijk om dit werk te doen?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Wat verwacht je van dit vrijwilligerswerk?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. Kun/wil je met andere vrijwilligers tijdens groepsbijeenkomsten over je eigen handelen
praten?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Zijn er doelgroepen en/of probleemgebieden waar je moeite mee hebt, bijvoorbeeld door eigen
ervaringen?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18. Heb je een bepaalde voorkeur ten aanzien van de cliënt(en) die je gaat begeleiden,
bijvoorbeeld:
□ geen speciale voorkeur
□ liefst oudere mensen
□ leeftijdsgenoten
□ jongere mensen
□ man
□ vrouw
Opmerkingen:

19. Heb je fysieke beperkingen waar we rekening mee moeten houden?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. Over welke vervoersmiddelen beschik je?
O
Auto
O
Fiets
O
Brommer/scooter
O
OV-jaarkaart
O
Invalidentaxi
O
Geen
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21. De afdeling Heuvelrug is actief in de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij
Duurstede en Zeist. In welke plaatsen/gemeenten in het werkgebied wil je worden ingezet?
□
□
□

De Bilt / Bilthoven
Bunnik
Utrechtse Heuvelrug, met uitzondering van de plaats(en):

□
□

Wijk bij Duurstede
Zeist

22. Veel van de communicatie met de vrijwilligers loopt via het internet en de email. Ook wordt
gebruik gemaakt van de programma’s Word en Excel.
Wil je hieronder aankruisen of je gebruik maakt van deze faciliteiten.
□
□
□
□

Internet
E-mail
Word
Excel

23. Ben je (op termijn) ook beschikbaar voor andere activiteiten?
□ Nee
□ nee, voorlopig niet; misschien later
□ ja, mijn voorkeur gaat uit naar:
□
bestuursfunctie lokaal
□
assistent-coördinator
□
hand & spandiensten lokaal
□
assistentie computerzaken
□
publiciteitswerkzaamheden (folders, website)
□
anders, namelijk ………………………………………

25.

Heb je nog opmerkingen of speciale wensen die van belang kunnen zijn?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum: ----------------------------------------

Handtekening:
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Graag insturen aan:
Humanitas, afdeling Heuvelrug
Antwoordnummer 7045
3970 TA Driebergen-Rijsenburg
(postzegel is niet nodig)
Of per mail: heuvelrug@humanitas.nl

Na ontvangst van je aanmelding wordt z.s.m. contact met je opgenomen m.b.t. de verdere procedure.
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