
 

 

Infofiche kandidaten vrijwilligers erkende vluchtelingen 

 
Wij zoeken vaste vrijwilligers voor verschillende gezinnen / alleenstaanden die in Menen 

wonen en worden aangemeld via de sociale dienst OCMW / CAW / Scholen / ….  

Al deze gezinnen hebben hun procedure doorlopen en zijn erkende vluchtelingen.  

 

Indien u geïnteresseerd bent, laat uw gegevens achter en gelieve onderstaande vragen te 

beantwoorden, zo kunnen wij rekening houden met uw wensen. 

 

Een erkende vluchteling of gezin wordt u toegewezen indien er een match is. 

 

1. persoonsgegevens 

 
naam: 

 

adres: 

 

tel: 

 

Email 

 

geboortedatum: 

 

rijksregisternummer: 

 

rekeningnummer: 

 

nummerplaat wagen: 

 

 

2. huidig statuut 

 
 student / werknemer / zelfstandige / ambtenaar / leefloongerechtigde / werkzoekend / ziekte-

uitkering / invaliditeit / huisvrouw of –man/ bruggepensioneerde / andere 

 

 ontvangt u een uitkering:  ja / nee 

 

Indien ja: uitbetalingsinstelling: _______________________________________________________________ 
 

3. gezondheidstoestand 

 
noteer hieronder eventuele beperkingen die van belang kunnen zijn bij het uitoefenen van je 

vrijwilligerswerk: 

  



 

 

4. engagement 
 

We willen graag een wekelijks engagement. Wanneer kan je je – over het algemeen – vrijmaken?  

Zet een kruisje wanneer het voor jou past. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag  

9u tot 12u       

14u tot 17u       

17u tot 20u       

 

Hoeveel tijd kan / wil je besteden? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Zijn er periodes waarin je minder/niet beschikbaar bent? 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. wat is / was je beroep of opleiding? Wat zijn je hobby’s? 

 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

6. talenkennis (gesproken taal) 

  

Frans:  ja / nee 

Engels: ja / nee 

Duits:  ja / nee 

Andere:   ja / nee 

 

7. doelgroep 
 

Wil je graag vrijwilligerswerk doen bij: 

 

O gezin 

O alleenstaande man 

O alleenstaande vrouw 

O is gelijk 

 



 

 

Waarom? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 

8. wat is je huidige gezinssituatie? Aantal kinderen / kleinkinderen? Leeftijden? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

9. wat wil je doen? 

 

9.1 op stap door Menen/Lauwe/Rekkem (hieronder enkele voorbeelden):  
 

O ja   O nee 

naar de winkels gaan 

naar de kringloopwinkel 

naar de bibliotheek en andere diensten zoals speel-o-theek, ruilhoekje,… 

naar de apotheek, huisarts,… 

naar de post, de bushalte,... 

 

9.2 begeleiding taken omtrent het wonen (hieronder enkele voorbeelden): 
 

O ja   O nee 

sorteren (PMD, grasafval,…) 

systeem containerpark uitleggen 

glasbak tonen 

naar wassalon gaan 

meterstanden leren opnemen 

verbruik energie en water in de woning... 

 

9.3 administratieve hulp 
 

O ja   O nee 

meegaan naar dienst of organisatie (of doorverwijzing) 

meegaan naar de bank, aanleren systeem overschrijvingen 

meegaan naar de mutualiteit 

inschrijven kinderen op school of speelpleinwerking 

post doornemen 

 

9.4 vrije tijd: samen sporten, samen koken, koffie drinken, wandelen, …  

 

O ja  O nee 

 

9.5 taalstimulering: begeleiden praatgroep of huiswerkbegeleiding 
O ja  O nee 



 

 

 

Varia 

 
Zijn er onderwerpen die je zelf wilt aanbrengen? Hoe zie je je eigen inzet? Zijn er nog zaken die je kwijt 

wilt? Heb je ideeën? 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Melinda Hackx 

Integratieambtenaar Stad Menen 

056/529.230 

melinda.hackx@menen.be 

 

 

 

Naam en adres vrijwilligers + handtekening 
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