UMC Sint-Pieter/campus Hallepoort
Hoogstraat 322-1000 Brussel
T. 02/535.31.11

Nawalle NEQRAT
Verantwoordelijke vrijwilligers
T. 02/535.48.01
benevolat@stpierre-bru.be

Vragenlijst vrijwilligers
Naam:							

Voornaam:

Geboortedatum:					

Rijksregisternummer:

Adres:

straat
Postcode en gemeente:

GSM en/of vaste telefoon:					

E-mailadres:

Rijbewijs:

ja / nee

Bent u beroepsactief?
Uw huidige of vorige beroep:
Beschrijf uzelf in enkele woorden:
Kent u onze instelling, zo ja hoe?
Wat kunt u voor onze instelling betekenen?
Wat verwacht u van onze instelling?
Hebt u ons iets bijzonders te melden?
Op welke dagen bent u vrij om vrijwilligerswerk te doen en vanaf wanneer?
Welke taal spreekt u?
Zijn er diensten waar u liever niet helpt?
Welk soort hulp wilt u bieden?
Verplaatsingen binnen het ziekenhuis
Ondersteunen, luisteren

Logistieke hulp binnen een team
Andere, te specifiëren

Uw 3 kwaliteiten?
Uw 3 verbeterpunten?
CHU BRUXELLES

UZC BRUSSEL

ONZE WAARDEN
RESPECT

SOLIDARITEIT

KWALITEIT

De patiënt staat centraal.

Wij behandelen alle patiënten
met dezelfde zorg, ongeacht hun
financiële of administratieve situatie. Voor velen van hen is ons
ziekenhuis de enige plaats waar
ze terechtkunnen.

De tevredenheid van onze
patiënten en ons welzijn op
het werk zijn cruciaal. Kwaliteit
gaat hand in hand met veilige medische handelingen en
zorgen. Hoe doeltreffender onze
medische handelingen en hoe
nauwkeuriger de zorgtrajecten,
hoe sneller de gezondheid van
de patiënt erop vooruitgaat.

Dankzij de verschillende
culturele achtergronden van
onze medewerkers beschikken
wij over een uitgebreid intern
netwerk van vertalers. Zij zijn
een uniek instrument voor onze
dienst interculturele
bemiddeling.
Ons veiligheidbeleid verzekert
alle medewerkers een comfortabele werkomgeving en alle
patiënten en bezoekers een
rustig verblijf.
Wij zetten in op preventie,
observeren, luisteren en
dialogeren. Actief tussenbeide
komen, is het laatste redmiddel.
Respect voor de medische
ethiek is een dagelijkse zorg. Wij
garanderen alle patiënten de
best mogelijke zorgen, ongeacht
hun herkomst, religie of
socio-economische situatie.

Wij zijn er trots op dat wij hun
verzorging, gastvrijheid en vaak
ook een eerste kans op een
nieuw leven kunnen bieden.

ENGAGEMENT
Engagement is één van de pijlers
waarop het UMC Sint-Pieter rust.
Artsen, verpleegkundigen, onderhoudsmedewerkers en
administratief personeel…
Samen vormen wij een hechte
groep die vastbesloten is om
een optimale dienstverlening te
verzekeren.

INNOVATION
Wij innoveren op alle diensten.
Klinisch onderzoek is de motor
van vernieuwing in de zorg.
Voor een openbaar ziekenhuis
als het onze, dat dicht bij de
mensen staat, is het een permanente uitdaging om alle
patiënten toegang te geven tot
medische spitstechnologie.

Gedreven door dat engagement,
is geen inspanning ons te veel
voor onze patiënten en onze
medewerkers.

WWW.STPIERRE-BRU.BE

