Kandidaat-vrijwilliger

AANMELDINGSFORMULIER

Deze bundel dient om het kennismakingsgesprek te ondersteunen. Zie het als een
voorbereiding voor jezelf en een inleiding voor ons. Het opsturen van dit
formulier is het begin van je opstart. Als wij deze bundel binnen krijgen, nodigen
wij je uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kunnen we verder ingaan op jouw
antwoorden en kan jij terecht met jouw vragen.
Je kan ook de achterkant van het blad benutten als je meer plaats nodig hebt.

Administratie
datum :
familienaam :

voornaam :

geboorteplaats – en datum :
straat :
postcode :

plaats :

telefoon :

privé :

GSM :
e-mail :
Burgerlijke stand
❍ gehuwd met

❍ samenwonend met

❍ alleenstaand

❍ gescheiden

Kinderen :
naam :

geboortejaar :

❍ partner van

………………………………………………

M/V

………………………………………………

………………………………………………

M/V

………………………………………………

………………………………………………

M/V

………………………………………………

Beschik je over een wagen ?

Vertel kort iets over je schoolopleiding.

Heb je betaalde werkervaring ?

Heb je ervaring als vrijwilliger ?

Hoe hoorde je voor het eerst over Ispahan ?

Via welke weg vernam je dat Ispahan nieuwe vrijwilligers zocht ?

Motivatie
Beschrijf je levensloop tot op heden aan de hand van de speciale momenten.

Vertel, in het kort, waarom je een Ispahan-vrijwilliger wil worden.

Wat trekt je precies aan in palliatieve zorg ? Heeft dit linken met jouw leven ?

Vertel wat over je ervaringen betreffende verlies; in het bijzonder hoe je
hierbij betrokken was en hoe je ermee omgegaan bent.
(Denk hierbij zo ruim mogelijk over verlies en rouw. Je kan treurig zijn omwille
van kleine en grote levenszaken. Denk aan verlies van materiële zaken, aan
verhuizen, ontslagen, veranderen van werkkring, conflicten met relatiebreuken,
echtscheiding, ziekte, verlies van lichamelijke functies, overlijden.)

Hoe ga jij om met je verdriet ?

Wat denk je te kunnen bieden als Ispahan-vrijwilliger ? Op welke manier zie jij
je ondersteuning geven aan palliatieve patiënten en hun omgeving ?

Noem de vier belangrijkste waarden in je leven en geef licht kort toe.

Waarin ben je goed ? Waarin denk je nog te kunnen groeien ?

Steunt je partner en/of je gezin jou in je voornemen vrijwilliger te worden bij
Ispahan ?

Hoe zorg jij voor jezelf in moeilijke situaties ?

Hoe sta jij tegenover euthanasie ?

Heb je je al verdiept in het thema: dood, het sterven, verlies en afscheid ? Hoe
heb je dat gedaan ? Wij staan steeds open voor tips.

Welke verwachtingen heb je naar de organisatie toe ?

Waarover heb je nog twijfels of voel je onzekerheid ?

