Vriend(in)-Collega referentieformulier
Operation Year Discipelschap Training School
Vertrouwelijk

Naam van de Aanvrager
Bovengenoemde heeft zich aangemeld om een training bij Jeugd met een Opdracht in Dordrecht te volgen. Wij
stellen het zeer op prijs als u ons de gevraagde informatie zou willen verstrekken, daarmee helpt u ons met het
beoordelen of de aanvrager toegelaten kan worden tot deze training.
Uw naam
Adres

_______

Telefoon

E-mail

Ik ken de aanvrager sinds
In welke relatie staat u met de aanvrager (onderwijzer, vriend, etc.)?
Hoe goed ken je de aanvrager?
1.

zeer goed

In welke situaties heeft u de aanvrager waargenomen?
thuis
in gespreksgroep
op het werk
vrijetijds activiteiten

goed

oppervlakkig

in kerkelijke activiteiten
overige (graag toelichten)

2. Evaluatie van de algemene eigenschappen van de aanvrager. Wilt u wat naar uw mening de beste typering is
aankruisen?
REACTIE OP GEVOELENS VAN ANDEREN
LEIDERSCHAP
langzaam in het aanvoelen hoe anderen zich voelen
buitengewone bekwaamheid om te leiden
buitengewoon begrijpend en meelevend
probeert, maar mist bekwaamheid
redelijk aanvoelend
heeft het een beetje in zich om te leiden
begrijpend en meelevend
doet geen poging om te leiden

LICHAMELIJKE CONDITIE
redelijke gezondheid
krachtig en energiek
vaak ziek

BEREIDHEID OM TE DIENEN
over het algemeen bereid om te dienen
onwilling om te dienen
verlangend om te dienen waar dit nodig is

INTELLIGENTIE
gemiddeld verstandelijk vermogen
briljant, buitengewoon bekwaam
leert en denkt langzaam

WERKEN IN TEAMVERBAND
staat erop eigen weg te gaan
gewoonlijk bereid om samen te werken
werkt goed samen met anderen

RELATIES
wordt door anderen opgezocht
anderen mogen hem/haar wel
wordt getolereerd door anderen

PRESTATIES
beantwoordt aan verwachtingen
begint, maar maakt niet af
neemt initiatief

CHRISTELIJKE ERVARING
weinig maar onvervalst
betrekkelijk oppervlakkig
rijk en groeiend
over-emotioneel

BEKWAAMHEID OM TE VOLGEN
ootmoedig
volgt blindelings
meewerkend en ondersteunend
rebeleert tegen leiderschap

Opmerkingen:
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3.

Hoe reageert aanvrager gewoonlijk op moeilijke situaties? (wilt u er één aankruisen?)
_trekt zichzelf terug
_raakt ontmoedigd
wordt boos
_reageert opbouwend
_aanvaardt geduldig
_overige(nader toelichten a.u.b.)
Opmerkingen:

4.

Inschatting van de emotionele volwassenheid van de aanvrager.
Een onderdeel van de training is een reis naar een andere cultuur. De deelnemers zullen zich waarschijnlijk aan
moeten passen, aan b.v. menu's, maatschappelijke gewoonten, woonomstandigheden, etc. Wilt u, de uitdaging
hiervan in gedachten houdend, zo vriendelijk zijn om de emotionele volwassenheid en stabiliteit van de
aanvrager aan te geven? Wilt u van de mogelijkheden er een aankruisen?
Zeer volwassen. Heeft zijn/haar bekwaamheid om onder druk en spanning te werken bewezen.
Meer dan eengemiddelde volwassen en emotionele stabiliteit.
Bezit voldoende emotionele stabiliteit en volwassenheid.
Twijfelachtig. Uit ervaring is gebleken dat aanvrager situaties onder druk waarschijnlijk niet aankan.
Opmerkingen:

5.

Is, voor zover u weet, de aanvrager weleens gearresteerd (voor een vergrijp, geringe verkeersovertredingen
niet meegerekend)? Nee
Ja. Zo ja, kunt u dit nader toelichten?

6.

Heeft hij/zij zich ooit onbetrouwbaar of oneerlijk gedragen? Of gedrag vertoond dat twijfelachtig is?
Nee
Ja. Zo ja, kunt u dit nader toelichten?

7.

Is de aanvrager geintereseerd in zending?
zijn bij zending?

8.

Zijn er enige andere opmerkingen die u wil maken in verband met de aanvrager?

9.

Beveelt u aanvrager aan voor de opgegeven training?
Ja, zonder voorbehoud
Ja, met enige aarzeling

Nee

Ja. W aarom denkt u dat de aanvrager betrokken wil

Nee

Opmerkingen:

Handtekening

Datum

Uw snelle afhandeling van dit vragenformulier bespoedigt de verwerking van aanvragers aanmelding. Zoudt u dit
formulier binnen een week na ontvangst a.u.b. ingevuld willen terugzenden (of mailen) naar:
Jeugd met een Opdracht
t.a.v. Jeroen Spijk
p/a Aletta Jacobs-erf 156
3315 EH Dordrecht

Telefoon:

06-24734826

E-mail:

info@ywamdordrecht.nl
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