Profiel vrijwilliger LevensEinde InformatieForum (LEIF) West‐Vlaanderen
“Een zinvol engagement!”
Het LevensEinde InformatieForum (LEIF) West‐Vlaanderen vormt samen met het Centrum
voor Geboorteregeling en Seksuele opvoeding (CGSO) Brugge het Levenshuis. Het
Levenshuis wenst een open huis te zijn en werkt vanuit een fundamenteel respect voor de
medemens, ongeacht zijn of haar levensovertuiging en seksuele geaardheid. Het beoogt
een gastvrij en warm Levenshuis te zijn waar mensen terecht kunnen met allerlei
levensvragen, gaande van vóór conceptie tot het levenseinde.
Wij verwachten van al onze vrijwilligers
‐ Een engagement op regelmatige basis (elk engagement wordt geapprecieerd, maar wij
vragen wel duidelijkheid over beschikbaarheid)
‐ Empathische houding
‐ Discretie
‐ Flexibiliteit
‐ Loyaliteit aan het project
‐ Respect voor het zelfbeschikkingsrecht
‐ Bereidheid tot zelfreflectie
‐ Eigen noden of verlieservaringen niet laten interfereren met de noden van de cliënten
‐ Affiniteit met levenseindevragen
‐ Een luisterend oor bieden zonder te oordelen
‐ Beschikbaar zijn
Vrijwilligers gezocht voor verschillende taken! Misschien iets voor jou?
 Wil je zorgen voor een “ Een warm onthaal”
‐ het bieden van een eerste opvang
‐ een eerste luisterend oor bieden
‐ een vraag kunnen detecteren en gericht doorverwijzen binnen LEIF WestVlaanderen (naar
een informatiemedewerker of naar het professionele team)
‐ aanbieden van een drankje en juiste brochures of documenten meegeven
 …
…DAN ben jij de ONTHAALMEDEWERKER die wij zoeken!
 Wil jij mensen concreet en gericht informeren over
‐ de wilsverklaring euthanasie, negatieve wilsverklaring, actueel verzoek euthanasie,
orgaandonatie, teraardebestelling, …
‐ ondersteuning en zorg bij levenseindevragen
‐ wet op de patiëntenrechten, wetgeving omtrent euthanasie, regelgeving ivm palliatieve
zorgen, enz..
Kortom alle zaken die betrekking kunnen hebben op een waardig levenseinde… En ben je
hiertoe bereid
‐ bijkomende opleidingen te volgen (intern en extern)
‐ en deel te nemen aan intervisiemomenten En ben je bovendien
‐ Luistervaardig en discreet
En beschik je ook nog over

‐ zin voor zelfreflectie en verantwoordelijkheidszin
Dan ben jij de INFORMATIEMEDEWERKER die wij zoeken!
 Wil jij graag jouw steentje bijdragen aan het project, maar kun je je maar af en

toe vrijmaken? Ook dan kunnen wij extra handen gebruiken voor diverse taken,
zoals:
‐ Folders helpen uitdelen
‐ meehelpen bij de organisatie van een activiteit (bv film of poëzieavond, opendeurdag,
vormingsnamiddag, ….). Variërend van onthaal, bediening, tot opruimen, aanleggen van
database, ….
‐ inbrengen van creatieve ideeën en initiatieven ter bekendmaking van LEIF West ‐
Vlaanderen
‐ LEIF West‐Vlaanderen zelf gastvrij en gezellig maken en houden
‐ en ben je bovendien stipt en heb je zin voor orde en afwerking
DAN ben ook jij als vrijwilliger BROODNODIG!!!
Wat bieden wij & wat zijn de voordelen voor jou?
‐ Je sociaal engageren geeft voldoening!
‐ Je kan werken in een team van enthousiaste vrijwilligers in een aangename werksfeer ‐ Je
kan rekenen op opleiding en opvolging
‐ De regelmatige intervisie‐ en overlegmomenten zijn leerrijk
‐ Er zijn de nodige verzekeringen
‐ Je voert taken uit in overeenstemming met de vrijwilligerswetgeving
Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan?
‐ In een intakegesprek wordt nagegaan of jouw verwachtingen, houding en mogelijkheden
overeenstemmen met deze van LEIF West‐Vlaanderen voor die bepaalde taak waarvoor jij je
zou willen engageren.
‐ Bij een afstemming tussen de vrijwilliger en LEIF West‐Vlaanderen wordt een
afsprakennota ondertekend.
‐ De vrijwilliger doorloopt eerst een inloopperiode waarbij beide partijen nagaan of de
wederzijdse verwachtingen worden ingelost.
‐ Na deze introductieperiode volgt een gesprek ter reflectie en evaluatie. Taakinhoud en
verwachtingen kunnen eventueel gewijzigd worden; beide partijen verklaren zich akkoord.
‐ Jaarlijks wordt een reflectiemoment georganiseerd
‐ Indien de vrijwilliger zich niet meer wenst te engageren, dan kan dit ten allen tijden worden
stopgezet.
‐ Indien een gegronde reden bestaat kan LEIF West‐Vlaanderen de samenwerking
onmiddellijk stopzetten.
Ben je geïnteresseerd of heb je nog ‐vrijblijvend‐ vragen? Neem dan gerust contact op met
ons via brugge@deMens.nu of 050 33 59 75. Je kan het kandidaatstellingsformulier bij dit
document vinden (online of via e‐mail), indien gewenst sturen we je een
kandidaatstellingsformulier op.

