Inschrijfformulier zorgverlener
Vul de voor- en achterkant van dit formulier volledig in.
Stuur het formulier met alle gevraagde documenten (1 t/m 6)
naar Haesebroeck, Postbus 191, 2240 AD Wassenaar.

Plak hier
uw pasfoto

1. Personalia
□ man

Voorletters en roepnaam					

□ vrouw

Achternaam			

Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum			
Telefoon 			

Geboorteplaats
  Mobiel  

E-mail
BSN
IBAN

NL

AGB-code

 					   (nummer invullen)

Kwaliteitsregister

 					   (gegevens invullen)

Heeft u een rijbewijs?

□

Ja

Opleidingsniveau

□

5 VPK (HBO)

□ Nee		 

Heeft u eigen vervoer
□

4 VPK (MBO)

□

Ja

□ Nee	    

□

3 (VIG /ziekenverzorgende)

2. Beroepsopleiding en diploma’s
Opleiding				

Diploma*

1. 				

□ Ja

□ Nee   

2. 				

□ Ja

□ Nee   

3. 				

□ Ja

□ Nee   

4. 				

□ Ja

□ Nee   

Jaar

* Een kopie van de behaalde diploma’s bijsluiten.

3. Recente werkervaring
Waar			 Functie		 Periode
1.					
2.
3.
4.
>>
De ruimte hieronder is bestemd voor Haesebroeck
Datum binnenkomst:
Bijlagen compleet:

4. Werkvoorkeur
24 uur diensten

□ Ja, etmalen per maand:

□ Nee

korte diensten

□ Ja, uren per dienst:

□ Nee

	    diensten per week:
Beschikbare dagen:
□ maandag

□ dag

□ nacht		 □ vrijdag

□ dag

□ nacht

□ dinsdag

□ dag

□ nacht		 □ zaterdag

□ dag

□ nacht

□ woensdag

□ dag

□ nacht		 □ zondag

□ dag

□ nacht

□ donderdag

□ dag

□ nacht

5. Achtergrondinformatie
Bent u wel eens met justitie in aanraking geweest?			

□ Ja

□ Nee

Heeft u er bezwaar tegen als er een antecedentenonderzoek wordt verricht?		

□ Ja

□ Nee

□ Ja
Heeft u er bezwaar tegen als uw referenties worden nagetrokken? 		

□ Nee

Bent u allergisch voor roken?		

□ Ja,  	

□ Nee

Bent u allergisch voor huisdieren?

□ Ja,

□ Nee

te weten

6. Referenties (verplicht)
Organisatie
Contactpersoon

□ dhr. □ mw.

Functie

Telefoon		

E-mail

Gewerkt periode van

tot

Organisatie
Contactpersoon

□ dhr. □ mw.

Functie

Telefoon		

E-mail

Gewerkt periode van

tot

7. Hoe kent u Haesebroeck?
Ik ben bij Haesebroeck terecht gekomen via:
□ vriend(in)

□ collega

□ familie

□ website

□ anders,

8. Een kopie van de volgende documenten dient u mee te sturen:
1. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 1

5. Inschrijving Kamer van Koophandel 1

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 1

6. BIG-registratie

3. Paspoort of Identiteitskaart
4. Diploma(’s)/Certificaten

Nog geen ZZP-er? Neem contact met ons op.

1

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats			 Datum

Handtekening 			

Stuur het formulier met alle gevraagde documenten (1 t/m 6) naar Haesebroeck, Postbus 191, 2240 AD Wassenaar.

