
                                             

  
                                 
 

Referentieformulier Kinderwerk Heart2Heart Zomerweek 
 

INFORMATIE KINDERWERKER: (ingevuld door kinderwerker zelf) 
 
Naam medewerker  
Leeftijd  
Telefoonnummer  
Email adres  
Wil meewerken in leeftijdsgroep kinderwerk 
(omcirkel wat van toepassing is) 

baby’s 0-1 jr. /  peuters 2-3 jr / 
kleuters 4-5 jr.  / 6-7 jr.  / 8-9 jr.  / 10-12 jr. / 
Bijzondere kinderen 

 

IN TE VULLEN DOOR RESPONDENT/CONTACTPERSOON  
(voorganger of leider in de gemeente) 
Hoe kent u de medewerker? 
 

 

Hoelang kent u de medewerker?  
Maakt de medewerker deel uit van een 
gemeente? Indien ja, welke? 
 

 

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden 
van de medewerker binnen de gemeente? 
 
 

 

Wat is uw algehele indruk van het 
functioneren van de medewerker? 
 
 

 

Heeft de medewerker ervaring met  
kinderwerk?  

Ja / nee 
Toelichting: 
 
 
 



Kunt u de medewerker aanbevelen als 
kinderwerker? 

Ja / nee 
Toelichting: 
 
 

Kunt u een voorbeeld geven omtrent de 
omgang tussen de medewerker en de 
kinderen? (Hoe reageren kinderen op de 
medewerker?) 
 

 

Wat is, naar uw mening, het sterkste punt 
van de medewerker? 
 

 
 

Wat is, naar uw mening, een aandachtspunt 
van de medewerker? 
 

  

Hoe functioneert de medewerker in 
teamverband en aan welk type persoon 
kunnen we hem/haar het beste koppelen 
wat betreft het leiden van kleine groepjes? 
 

 

Vrij Zijn heeft het verlangen om mensen 
(kinderen) te helpen hun identiteit en 
vrijheid in Christus te ontvangen. 
Denkt u dat de medewerker deze visie 
deelt? 

 

Hoe zou u de medewerker omschrijven? 
(omcirkel wat van toepassing is) 

Zelfstandig   /  leider  /  kan goed 
samenwerken  /  heeft sturing nodig / 
anders nl. 
 

Vindt u de medewerker stabiel en toegewijd 
in zijn/haar relatie tot gemeente/kerk en 
personen?  

Ja / nee 
Toelichting: 
 
 

Heeft u de indruk dat de medewerker over 
een corrigeerbare, dienende houding          
beschikt? 
 

Ja / nee 
Toelichting: 

Hoe zou u de persoonlijkheid van de          
medewerker beschrijven? 
 

 
 

Heeft u de indruk dat de medewerker een  
integer persoon is? 

 

Is de medewerker betrouwbaar in het zich 
houden aan afspraken? 

 
 

Hoe zou u het geestelijk leven van de 
medewerker omschrijven? 
 

 



Is er andere informatie die wij ten aanzien 
van deze medewerker moeten weten? 
 

 

INFORMATIE RESPONDENT/CONTACTPERSOON  

Naam   
Organisatie/gemeente  
Functie  
Telefoonnummer  
E-mailadres  
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: 
Datum:  
Plaats:  
Naam / 
handtekening: 

 

 
 
Vrij Zijn en Heart2Heart zal de verkregen gegevens vertrouwelijk behandelen. 
 
Mochten er zich in de loop van de tijd wijzigingen in de door u verstrekte informatie 
plaatsvinden die voor ons van belang zijn dan zouden we u willen vragen dit z.s.m. aan ons 
door te geven. Wij zouden u hier bijzonder erkentelijk voor zijn. 
 
                      


