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Aanmelding kleinschalige Zonnebloemvakantie 
Vrijwilligers 

Personalia 

Voornaam Voorletters Man Vrouw 

Achternaam 

Adres Huisnummer Toevoeging 

Postcode Woonplaats 

Telefoon Mobiel 

Geboortedatum E-mail

Contactpersoon (in geval van nood tijdens de vakantie) 

Naam Telefoon 

Ik meld mij aan als: 

Verpleegkundige/verzorgende/helpende (ga door naar vraag 1) Algemeen vrijwilliger (ga door naar vraag 2) 

 Onderstaande functies zijn alleen mogelijk wanneer je al eerder als staflid bent mee geweest. 

1. Opleiding en ervaring voor de verpleeggroep

Op welk niveau mag je werken? 

Welke opleiding heb je behaald? 

2 3 

Helpende 

4 5 VP niet praktiserend 

Verzorgende (IG) MBO-V 

HBO-V Scholing CTB Overig, namelijk 

In welk veld heb je voornamelijk ervaring? 

Verpleeg/verzorgingshuis Thuiszorg Algemeen ziekenhuis 

Psychiatrie Verstandelijk gehandicapten zorg Anders, namelijk 

Wat is je BIG nummer (indien van toepassing)? 

Relatienummer 

Hoofd Vakantie (meewerkend) (ga door naar vraag 2) 

Hoofd Verpleging (meewerkend) 

Ben je nog werkzaam? Nee 

Indien nee, hoelang geleden is je laatste werkervaring? 0-5 jaar langer dan 10 jaar 
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Ik ben bevoegd en bekwaam om één van de onderstaande handelingen uit te voeren. 
Volgens de wet BIG dien je voorbehouden- en risicovolle handelingen regelmatig uit te voeren. Ben je tijdens de Zonnebloem- 
vakantie bevoegd en bekwaam om onderstaande handelingen uit te voeren? 

2. Kleinschalige vakanties

Ik ben beschikbaar in de periode van t/m 

van t/m 

Hoe vaak wil je mee als vrijwilliger? 

3. Samen met (De vrijwilliger met wie je samen wilt deelnemen, dient zich apart aan te melden.)

Man Vrouw 1. Voor- en achternaam

Geboortedatum

Woonplaats Relatienummer 

2. Voor- en achternaam Man Vrouw 

Geboortedatum 

Woonplaats Relatienummer 

Maagsonde inbrengen via de neus-/keelholte Man Vrouw 

Het geven van sondevoeding Suprapubisch katheter verwisselen 

PEG-catheter verwisselen

Het verzorgen en uitzuigen van een tracheastoma Zuurstof toedienen 

Tracheastomale verzorging 

Airstacken Beademing (invasief) 

Stoma-zorg ADL-zorg (bv. dagelijkse zorg aan bed) 

Heb je ervaring met tilliften? Nee Actieve tillift Passieve tillift 

Ik ben het hele jaar beschikbaar
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4. Eventuele wensen of opmerkingen

Volg je een dieet? 

5. Algemene voorwaarden en privacy

• De Zonnebloem respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. De 
gegevens op deze aanmelding worden gebruikt om te bekijken of je in aanmerking komt als vrijwilliger deel te nemen en 
daarnaast alle activiteiten die nodig zijn om jouw vrijwilligersactiviteiten goed te organiseren, uit te voeren en te
evalueren.

• De Zonnebloem gebruikt en bewaart de gegevens van de aanmelding tenminste 5 jaar zodat wij je kunnen informeren over 
vakanties, en je gegevens kunnen gebruiken als je je nogmaals als vrijwilliger aanmeldt.

• Alleen als je toestemming geeft worden jouw gegevens gedeeld met andere vrijwilligers van dezelfde vakantie, zodat je 
bijvoorbeeld afspraken kunt maken om samen te rijden. Dit betreft alleen je naam, woonplaats, email en telefoonnummer.

• Ook kunnen je gegevens worden doorgeven aan organisaties (derden) die helpen bij de organisatie van de vakantie, maar 
natuurlijk alleen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun activiteiten.

• Meer informatie over de wijze waarop de Zonnebloem persoonsgegevens verwerkt kun je vinden op zonnebloem.nl/privacy.

• Als staflid ontvang je privacygevoelige informatie van deelnemers en vrijwilligers. Ga hier zorgvuldig mee om en deel gegevens 
alleen met anderen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van bepaalde taken tijdens de vakantie. Over de omgang 
met persoonsgegevens en bewaking van de privacy ontvang je voorafgaand aan de vakantie nadere informatie en instructie.

• Wanneer je je aanmeld als vrijwilliger weet je dat je ingezet kunt worden voor alle voorkomende taken. En je ben je er bewust 
van dat het werk tijdens een kleinschalige vakantie fysiek zwaar kan zijn.

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden. 

Datum te 

Handtekening 

Vegetarisch 

Overig (niet alle wensen zijn mogelijk), namelijk 

Nee Diabetes Lactosevrij 




