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Functie 

Titel Zorgkundige in het WZC 

Plaats tewerkstelling WZC De Plataan 

Niveau/graad C1-C2 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Hoofdverpleegkundige 

Interne relaties 
In relatie tot het zorgteam: verpleegkundige, ergotherapeut, animator, 
kinesist 

Externe relaties Familie van de bewoners 

 
 

Doel van de functie 
Als lid van het zorgteam de residenten een huiselijk en comfortabel verblijf aanbieden, door het 
verlenen van hygiënische zorgen en hulp te bieden bij de activiteiten van het dagelijks leven aangepast 
aan de noden en behoeften ; en door tevens de nodige aandacht te schenken aan de opvang van 
dementerende residenten en aan een kwalitatieve stervensbegeleiding. 

 
Verantwoordelijkheden en taken 
 
1. Toedienen van zorgen m.b.t. de activiteiten van het dagelijks leven. 

• Je volgt het individueel zorgplan van de toegewezen bewoners. 

• Zorgen voor de voeding van de resident en coördineren van het maaltijdgebeuren (op- 
en afdienen, eten geven). 

• Toezicht houden op het fysisch comfort en de veiligheid van de bewoner, onder meer 
door het beantwoorden van diens beloproepen  

• Efficiënt gebruik maken van materiaal en middelen. 
 
2. Instaan voor huishoudelijke taken. 

• Opruimen van kamers na verzorging van de bewoner, verzorgingsruimten en de 
gebruikte materialen. 

• Opmaken en verversen van bedden. 

• Uitsorteren van de bevuilde residenten- en instellingswas. 

• Opruimen en aanvullen van de gebruikte verzorgings- en linnenwagens. 

• Zorgen voor een aangename sfeer en omgeving voor de bewoner. 
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3. Observeren, rapporteren en informeren. 

• Observeren van de gedragingen, de algemene lichamelijke en  de mentale toestand van 
de bewoners. 

• Rapporteren in het zorgdossier van de observaties. 

• Informeren van de hoofdverpleegkundige van de observaties. 
 
4. Overleg en samenwerking. 

• Actief deelnemen aan overdrachten en interdisciplinair overleg. 

• Actief evalueren of de verstrekte zorgen tegemoetkomen aan de behoeften van de 
bewoners. 

• Rapporteren aan de hoofdverpleegkundige. 

• Samenwerken met de medewerkers van het eigen zorgteam en de zorgteams waar je 
mee in contact staat. 

• De eigen zorgverlening afstemmen op de inbreng van andere disciplines. 

• Doorgeven van alle nuttige informatie. 
 
5. Begeleiding. 

• Begeleiden en psychologisch ondersteunen van de bewoners. 

• Begeleiden en informeren van familie en bezoek volgens de gemaakte afspraken. 

• Begeleiden en informeren van de huisartsen bij afwezigheid van hoofdverpleegkundige 
en verpleegkundige. 

• Begeleiden van de stagiaires tijdens de praktijkuitoefening bij de bewoner. 

• Controle op de correcte inname van medicatie door de bewoner. 
 

Context van de functie 
Als zorgkundige sta je mee in voor de zorgpermanentie op je afdeling en met uitbreiding in de 
Plataan. In functie van de continuïteit van de zorg wordt van jou verwacht dat je weekendwerk, 
onderbroken diensturen en eventueel nachtdiensten presteert. Bij tekorten kan je gevraagd worden 
om extra in te springen, dit steeds in overleg met je leidinggevende. 
 
Als zorgkundige ben je pleitbezorger van je bewoners. We vinden het daarom ook fijn als je actief 
deelneemt aan de animatie-activiteiten of zinvolle tijdsbesteding organiseert op de dode momenten 
van je werkdag.  
 
 

Profiel 
 
1. Kennis en Vaardigheden 

• Kennis van de verzorgende vaardigheden. 

• Nauwkeurig en objectief kunnen observeren. 

• Regelmatig, duidelijk, beknopt en volledig zowel mondeling als schriftelijk kunnen 
rapporteren. 

• De eigen werkzaamheden op een systematische manier kunnen organiseren. 

• Adequaat kunnen reageren in acute situaties. 

• Veilig en preventief kunnen werken. 

• De bewoner kunnen opvangen, activeren en motiveren i.v.m. therapeutische 
doeleinden. 

• Zich kunnen inleven in de leefwereld van de bewoner (bijzonder dementen) en 
invoelend kunnen luisteren. 
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• Diplomatisch en geduldig met mensen kunnen omgaan. 

• Onderscheid kunnen maken tussen belang en detail. 

• Goede kennis van geriatrische en psycho-geriatrische aandoeningen en EHBO. 

• Goede kennis van zorgtechnieken. 

• Een notie hebben van zorgmodellen. 

• Elementaire kennis van de medicatieleer. 
 
2. Attitudes 

• Je bent flexibel. 

• Je bezit een zekere beroepsernst, respecteert het beroepsgeheim en hebt een gezonde 
dosis ambitie. Vanuit je beroepsernst ben je bereid tot bijscholing. 

• Je hebt aandacht voor het belang van de instelling in het algemeen en voor het belang 
van de bewoner in het bijzonder. 

• Je bent tactvol, discreet en hebt respect voor de persoonlijke levenssfeer van de 
bewoner.  

• Je werkt ordelijk. 

• Je bent geduldig met de bewoner. 

• Je bent collegiaal en hebt respect voor andere disciplines. 

• Je hebt verantwoordelijkheidszin, bent creatief en neemt initiatief. Je gaat liever een 
praatje doen met de bewoners, dan dat je met je collega’s in de verpleegpost het 
verloop van het afgelopen weekend bespreekt. Collegialiteit kan voor jou met de 
bewoners, eerder dan zonder de bewoners. 

 


