
   

 

Functiebenaming: Zorgkundigen  
 
 
Niveau/Rang  Niveau D rang Dv 
Graad    Administratief 
Directe leidinggevende Hoofdverpleegkundige  
 

 

Functiebeschrijving 
 

 
Doel van de functie 
 
Bijdragen tot het fysisch, psychisch en sociaal welzijn van de residenten door hen de nodige 
verzorging te verlenen. 
 
 
Resultaatsgebieden 
 
 
Resultaatsgebieden op het vlak van planning en organisatie 
 

 Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en 
veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van 
samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling. 

 Krijgt bij voorkeur residenten van de afdeling toegewezen waarbij geen verpleegkundige 
taken  dienen te gebeuren. 

 Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen residenten en stimuleert hun maximale 
zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij 
geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, 
toiletbezoek, vocht- en  voedselinname,…  

 Staat in voor de orale medicatiebedeling aan de residenten.  

 Staat in voor  de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden 
bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter, spoelruimte 
onderhouden,... 

 
 
Verruimende bepaling:  

Het verrichten van ondersteunende taken van collega’s van andere OCMW diensten op vraag van 
de Algemeen Directeur. 

 

http://www.ronse.be/


   

 

Opmerking:  

Het is de bedoeling om:  

 via de beschrijving van de functie-inhoud een beeld te vormen van de functie 

 de belangrijkste taken aan te halen 

 

Deze opsomming heeft dus geenszins de intentie om volledig te zijn. De functie kan dus ook 

taken omvatten opgedragen door de secretaris en die niet in deze lijst zijn opgesomd. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Functieprofiel 
___________________________________________________________________________ 
 
Competentievereisten 

Kerncompetenties 

 Klantgerichtheid 

 Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben 
 
Type- en niveaugerelateerde competenties 

 Sociabiliteit 

 Rapporteren 

 Analyseren 

 Repetitieve taken uitvoeren 

 Oplossingsgerichtheid 

 Omgaan met verandering 

 
Kennisvereisten 

 Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de afdeling 

 Kennis van de software van de dienst 

 Kennis van het gebruik van de machines en het materieel binnen de dienst 

 Vakmanschap met betrekking tot de taken van de dienst 

 Basiskennis van de werking van het bestuur in zijn geheel 

 

Datum: ………………….. 
 
Voor kennisname: 
 
De werknemer: …………………. 
 
 
De directe leidinggevende/verantwoordelijke: ………………….. 
 
 
De Algemeen Directeur: ……………………………………. 
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