
16-2-2016 

 

 
 
  
Aanmeldingsformulier voor Vrijwilligers Hospice Duin- en Bollenstreek 

 

Persoonsgegevens   

 

Datum aanmelding  :……………………………………………. 

 

Naam    :……………………………………………. 

 

Roepnaam   :……………………………………………. 

 

Geboortedatum  :……………………………………………. 

 

Man / Vrouw   :……………………………………………. 

 

Adres    :……………………………………………. 

 

Postcode en plaats  :……………………………………………. 

 

E-mailadres   :……………………………………………. 

 

Telefoonnummer  :……………………………………………. 

 

Mobiel    :……………………………………………. 

 

Beroep / opleiding  :……………………………………………. 

 

Hoeveel uur werkzaam :…………………………………………….. 

in eigen betrekking 

 

Levensovertuiging  :…………………………………………….. 

 

Burgerlijke staat/ 

Gezinssamenstelling  :…………………………………………….. 

 

Inzetbaarheid    

Dagdelen per week  :………………………………………...  

Beschikbaarheid  2 x 4 uur pw / minimale inzetbaarheid 1 x 4 uur per week 

 

 

 

 

 

 

Invulformulier voor de aspirant vrijwilliger 



16-2-2016 

 

1. 

Waarom wilt u vrijwilligerswerk doen in het Hospice Duin- en Bollenstreek? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

2. 

Heeft u ervaring met vrijwilligerswerk? Zo ja, welk/wat? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

3. 

Heeft u ervaring in de zorgsector of zorg voor een ander? Zo ja, graag kort omschrijven. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. 

Naast de inzet van vrijwilligers in het hospice, biedt het hospice ook inzet van vrijwilligers 

in de thuissituatie aan, bij terminale cliënten.  

Heeft u interesse om in de terminale thuiszorg werken? En zo ja, wat spreekt u aan? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

5. 

Heeft u zelf een verlieservaring? Zo ja, welke rol speelt dit bij uw keuze? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

6. 

Wat denkt u dat voor u belangrijk zou zijn in de terminale fase? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

7. 

Wat denkt u te kunnen bieden, of wat niet? (sterke en minder sterke kanten) 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

8 

Wat is uw verwachtingspatroon als vrijwilliger in het hospice of  in de thuiszorg? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

9. 

Denkt u ondersteuning en begrip te vinden voor het werk als vrijwilliger bij uw naasten? 
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………………………………………………………………………………………. 

 

10. 

Hoe denkt u voor een goed evenwicht te zorgen (zorgen voor u zelf) tussen het 

vrijwilligerswerk en privé? 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

11. 

In het hospice wordt een gewoon huishouden gevoerd met alle taken die daarbij horen.   

Heeft u zich dat gerealiseerd, bent u bereid en kunt u die taken fysiek uitvoeren? 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

12. 

Gemiddeld doet u 1-2 diensten per week van 4 uur per dienst, 1 x in de 4 weken een 

weekenddienst en bij toerbeurt een dienst op een feestdag. Bent u bereid dit te doen? 

Zo nee, waarom niet………………………………………………………………… 

 

 

14. 

Per wanneer bent u beschikbaar? 

………………………………... 

 

 

 

 

 

Dit formulier svp inleveren/opsturen naar de coördinator: 

coordinator@hospiceduinenbollenstreek.nl  

of 

Hospice Duin- en Bollenstreek 

t.a.v. Coby Guijt 

Hoofdstraat 51 

2171 AR  Sassenheim 


