
BIJLAGE II 

Kennismakingsformulier vrijwilliger         
 

1.  STICHTING POLKA vertegenwoordigd door  

Datum & plaats   

2. PERSOONSGEGEVENS  

Voornaam & achternaam*  

Woonplaats*  

Telefoonnummer*  

E-mailadres*  

2. PERSOONLIJKE- & WERKSITUATIE  

Gevolgde opleidingen 
 
 
 

Werkervaring  

in PL: 
 
 

in NL:  
 

Wat voor werk doe je op dit moment? 
 
 
 

Wat doe je graag in jouw vrije tijd? (Hobby) 
 
 
 

Hoe zou je jezelf omschrijven? In wat ben je goed?  

4. BESCHIKBAARHEID & INZET  

Hoe vaak heb je tijd voor vrijwilligerswerk? dagelijks / wekelijks / anders 

Beschikbaar per datum  

Hoeveel uren ben je beschikbaar per week …………. / maand ……………. 

Wanneer ben je inzetbaar ? structureel / incidenteel / op afroep 

Zijn er dingen waarmee wij rekening moeten 
houden?  

Voorkeuren type cluster of vrijwilligerswerk  

Datum evaluatiegesprek / start overeenkomst  
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Kennismakingsformulier vrijwilliger c.d. 
 

3. VRIJWILLIGERSWERK  

Vrijwilligerswerk ervaring  ja / nee  

Indien ja, in welke organisatie  

Waarom zou jij vrijwilligerswerk bij Stichting 
POLKA willen doen?  

iets voor andere betekenen / contact met mensen / zinvolle 
vrijetijdsbesteding / zelfontwikkeling, carrièregericht motief 
/ bepaalde vaardigheden leren, namelijk ………………… / 
anders, …………… 

Wat is jouw motivatie om aan ons team aan te 
sluiten? 

 
 

Wat weet je over Stichting POLKA en hoe ben je 
bij ons terecht gekomen?  

 
 

Wat zijn jouw verwachtingen tijdens 
vrijwilligerswerk bij Stichting POLKA?/ Wat hoop  
je zelf met het vrijwilligerswerk te bereiken/ leren? 

 

Wat lijkt je lastig aan het vrijwilligerswerk?   
 

Hoe ga je om met de computer en digitale 
omgeving?  geen / slecht / matig / goed 

Wat is jouw kennis van 

Excel/ Word/ 
Powerpoint geen / slecht / matig / goed 

website onderhoud geen / slecht / matig / goed 

social media geen / slecht / matig / goed 

grafische vormgeving geen / slecht / matig / goed 

nieuwsbrief software geen / slecht / matig / goed 
Wat zijn jouw andere competenties, vaardigheden, 
kennis? / Welke talenten heb je en welke talenten 
wil je graag (verder) ontwikkelen? 

 
 

Door het ondertekenen van dit document gaat u akkoord dat Stichting Polka bovenstaande gegevens gebruikt voor eigen vrijwilligerswerking in 
overeenstemming met ons privacyreglement. 

*Deze gegevens worden opgenomen in ons digital registratie systeem.  

U mag alle gegevens  steeds laten wijzigen of verwijderen. U kunt zich hiervoor wenden tot de vrijwilligerscoördinator. 

 

Handtekening vrijwilliger: 

 

Handtekening coördinator: 

 


