Ben jij onze nieuwe vrijwilliger palliatieve zorg of logistiek?
Ben je op zoek naar een zinvolle invulling van je vrije tijd?
Kan jij mensen luisterend nabij zijn?
Kan jij aandacht geven aan ongeneeslijk zieken?
Wij bieden je:
- een basisopleiding en permanente navorming
- de gelegenheid tot boeiende ontmoetingen en persoonlijke groei
- professionele ondersteuning en begeleiding
- samenkomsten met collega-vrijwilligers
- geen loon, een vergoeding van onkosten voor vervoer en telefoon
- verzekering

Wij verwachten van jou:
- enige levenservaring en de nodige zelfkennis
- emotionele stabiliteit, inlevingsvermogen en enthousiasme
- de bereidheid om te leren, te reflecteren en te overleggen
- aandacht voor discretie en beroepsgeheim
- voldoende vrije tijd
- de mogelijkheid om zelfstandig patiënten te bezoeken
- woonplaats in het arrondissement Turnhout

Vooraleer je kan starten als vrijwilliger doorloop je een instapprocedure (zie verder).
Bij een positieve evaluatie na de basisopleiding wordt een afsprakennota
ondertekend en kan je beginnen met het begeleiden van patiënten.
Ook na de opstart verwachten we je op overlegmomenten en opleidingen, die we
regelmatig organiseren. Om je engagement naar de patiënt toe ten volle te kunnen
waarmaken is het nodig om te leren uit ervaringen en goed op de hoogte te blijven
van palliatieve zorg.
Vrijwilligerswerk bij Utopia vzw is onbetaalbaar: je bankrekening wordt er niet rijker
door, je hart des te meer!
Heb je interesse? Neem geheel vrijblijvend contact op via het aanmeldingsformulier
op deze website, per mail: shari.roosbroeckx@vzwutopia.be of via 014 42 66 02.

Instapprocedure:
- Vul het aanmeldingsformulier in op de website. Je kan dit terug bezorgen via:
•

Email: vrijwilligers@vzwutopia.be

•

Per post: vzw Utopia, Patersstraat 85, 2300 Turnhout

- Men zal telefonisch of per mail contact met u opnemen om u uit te nodigen op
het eerstvolgend infomoment samen met andere geïnteresseerden. We
organiseren twee infomomenten per jaar.
- Tijdens deze samenkomst wordt het vrijwilligerswerk toegelicht en ontvang je
een uitgebreide versie van het aanmeldingsformulier. Je krijgt dit mee op
papier en later ook per mail toegestuurd indien je dit digitaal wenst in te vullen.
- Je bezorgt ons het uitgebreide aanmeldingsformulier opnieuw via:
•

Email: vrijwilligers@vzwutopia.be

•

Per post: vzw Utopia, Patersstraat 85, 2300 Turnhout

- Na het terugsturen van het formulier word je uitgenodigd voor een persoonlijk
gesprek.
- Na dit gesprek informeren we je of je al dan niet geselecteerd bent om de
basisopleiding te volgen. Deze opleiding wordt om de 2 jaar georganiseerd.
- Tegen het einde van deze opleiding volgt een individueel gesprek. Na een
positief gesprek wordt de vrijwilligersovereenkomst/afsprakennota
ondertekend.
- Op de laatste dag van de basisopleiding worden de nieuwe vrijwilligers
voorgesteld aan de bestaande vrijwilligersgroep.
- Je start als nieuwe vrijwilliger in een proefperiode (ongeveer één jaar) en gaat
vanaf nu patiënten begeleiden.
- Na een jaar volgt er een coachingsgesprek. Daarna ben je officieel vrijwilliger.

