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Inleiding 
Voor je ligt het functieboek van Zorgcentrum St. Franciscus wat door de bestuurder is vastgesteld 
op …...  
 
In dit functieboek vind je resultaatgericht beschreven functieprofielen terug die de samenhang van 
visie, doelen, vaardigheden (competenties) en kernwaarden samenbrengen.  
Verder tref je informatie aan over de doelstellingen van de organisatie, de afdelingen en teams. Ook 
de kernwaarden worden genoemd en er wordt toegelicht hoe er met rollen wordt omgegaan. 
De functieprofielen zijn ingeschaald conform de uitgangspunten van de cao-VVT en zijn door FWG-
advies gewaardeerd.  
 
Het functieboek vormt tevens de basis voor ontwikkeling van medewerkers die door 
leidinggevenden, op coachende wijze, gestuurd worden naar het te behalen resultaat. Een 
resultaatgerichte functiebeschrijving is hierbij dus een hulpmiddel. Daarnaast geeft een functieboek 
én de functiebeschrijvingen duidelijkheid over verantwoordelijkheden tussen afdelingen, teams en 
aan individuele functionarissen. Een functiebeschrijving is bovendien een belangrijk uitgangspunt bij 
de werving van nieuwe medewerkers. 
 
De functieprofielen moet je beschouwen als beschrijvingen op hoofdlijnen. Het moet richting geven 
aan het werk wat de medewerker geacht wordt te doen en biedt de kaders aan. Het is niet mogelijk 
en wenselijk om functieprofielen op detail te beschrijven. 
Bovendien zijn de functieprofielen een momentopname, ze zijn beschreven met de kennis en 
inzichten van dit moment. Het is geen statisch document maar onderhevig aan veranderingen op 
welke manier dan ook. Dit functieboek moet wel een basis kunnen bieden voor de komende 2 jaar. 
Een evaluatie en actualisatie van het functieboek zal dan weer plaats moeten vinden of eerder 
mocht daar aanleiding voor zijn. 

Visie en kernwaarden 
Werken vanuit de visie van St. Franciscus betekent dat: 
 Het welbevinden van de bewoner, gebaseerd op persoonsgerichte zorg- en dienstverlening ons 

vertrekpunt vormt; 
 De zorg en diensten die we leveren passen bij de vragen en behoeften van onze bewoners;  
 We zorgen dat cliënten hun vertrouwde leven zoveel als mogelijk kunnen voortzetten; 
 De relatie tussen bewoner en medewerker de basis vormt om dit te realiseren; 
 Teams zijn daarbij verantwoordelijk voor een groep bewoners; 
 Teams betrekken mantelzorgers in het zo actief mogelijk ondersteunen en begeleiden van hun 

naaste; 
 Teams begeleiden vrijwilligers in het bevorderen van een goede leefsfeer voor hun bewoners. 

Zij brengen de buitenwereld binnen en hebben een rol in het vervullen van wensen en 
behoeften van bewoners. 

 

Kernwaarden 
Persoonsgericht: 
De bewoner staat bij zorgcentrum St. Franciscus centraal. Iedere bewoner is voor ons uniek. Wij zijn 
zorgzaam, betrokken en oprecht geïnteresseerd in de mensen om ons heen. Wij kennen onze 
bewoner zoals hij nu is, en vroeger was. De behoeften en wensen van iedere bewoner zijn het 
vertrekpunt van onze persoonsgerichte zorg- en dienstverlening. De bewoner houdt hierin zoveel 
mogelijk de regie.  
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Met elkaar  
De deur bij zorgcentrum St. Franciscus staat open voor iedereen die met respect met elkaar 
omgaat. Met elkaar vinden we creatieve oplossingen en wordt gewerkt aan een toekomstbestendig  
St. Franciscus. Wij zijn behulpzaam, motiveren elkaar en zoeken de samenwerking op. Ook met 
externe partijen worden ervaringen en ideeën uitgewisseld om van elkaar te leren. Samen komen 
we verder, staan we sterk en is het leuk! 
 
Vertrouwd 
Wanneer je bij zorgcentrum St. Franciscus binnenloopt, voel je je snel op je gemak, je voelt je thuis. 
Er is veel te doen en de activiteiten zijn afgestemd op ouderen. Wij verlenen op een gastvrije en 
gemoedelijke wijze zorg aan onze cliënten. Wij komen onze afspraken na, zijn integer en open. We 
zijn helder in onze communicatie en bewoners, collega’s en familieleden weten waar ze terecht 
kunnen. Hiermee is zorgcentrum St. Franciscus een gezellige, vertrouwde en veilige plek waar 
iedereen zichzelf kan zijn. 
 

Resultaatgebieden per afdeling 
Vanuit de inrichting van onze organisatie, die zijn weergegeven in het organogram, zijn er een 
aantal organisatie-afdelingen te benoemen. Iedere afdeling heeft hierin zijn eigen taken, 
verantwoordelijkheden en doelstelling. Hieronder staan de doelstellingen per onderdeel 
beschreven. Zij vormen vervolgens het uitgangspunt voor de beschrijvingen van de functies die 
binnen dat organisatie-onderdeel voorkomen.  
 
Afdeling Finance & Control 
Het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur en het MT bij de 
ontwikkeling en het uitvoeren van de bedrijfsvoering binnen St. Franciscus. Dit betreft het 
financieel-administratief, vastgoed-, het ICT- en inkoopbeleid van de stichting. Dit doen zij door het 
ontwikkelen en, als het nodig is, bijstellen van het bedrijfsvoeringbeleid en door het ondersteunen 
en adviseren van het management bij de uitvoering van dit beleid. Een tweede belangrijke taak is 
het ontwikkelen en implementeren van de planning & control cyclus en het inrichten, samenstellen 
en bewaken van de planning- & control instrumenten (begroting, jaarrekening en 
managementrapportages) van St. Franciscus. Uiteindelijk is het doel van Finance & Control om 
binnen de beleidskaders en geldende richtlijnen een bijdrage te leveren aan: 
 de sturing en realisatie van de bedrijfseconomische doelstellingen van St. Franciscus;  
 het inrichten, samenstellen en bewaken van een betrouwbare verantwoording van geleverde 

zorg naar zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten; 
 inrichten, samenstellen en bewaken van een betrouwbare verantwoording van financiële 

gegevens (o.a. DigiMV, Vektis en Zorginstituut Nederland); 
 het inrichten, voeren en bewaken van de salarisadministratie, met daarbij horende aanlevering 

van betrouwbare gegevens aan Belastingdienst en pensioenfonds; 
 het inrichten, voeren en bewaken van de personeels- en roosterplanning; 
 het zorgdragen voor effectieve en efficiënte administratieve en financiële processen. 

  
Afdeling Facilitaire diensten 
Het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur en het MT bij de 
ontwikkeling en het uitvoeren van de bedrijfsvoering binnen St. Franciscus. Dit gaat over het 
strategisch, tactisch en operationeel facilitair beleid van de Stichting. Uiteindelijk is het doel dat 
deze afdeling het volgende realiseert: 
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 serviceverlening en gastvrijheid bieden aan cliënten, medewerkers, bezoekers en gasten; 
 een goede staat van onderhoud en schoonmaak van het gebouw en de directe omgeving; 
 een efficiënt en effectief georganiseerde keuken, restaurant, huishoudelijke dienst en 

technische dienst; 
 
Zorgteams 
Het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur en het MT bij de 
ontwikkeling en het uitvoeren van het zorg- en welzijnsbeleid van St. Franciscus en haar 
organisatieonderdelen. De teams verzorgings- en verpleeghuiszorg, kleinschalig wonen, 
dagverzorging en extramurale zorg dragen uiteindelijk zorg voor het aanbieden en leveren van 
zorgdiensten op maat. Dit betekent dat de zorg:  
 is afgestemd op de wensen, vragen, behoeften en eigen leefstijl van de cliënten; 
 wordt geleverd op zo’n manier dat de cliënt de regie heeft en zijn/haar leven zoveel mogelijk op 

de door hem/haar gewenste wijze kan voortzetten; 
 Als uitgangspunt heeft dat de kernwaarden en de besturingsvisie van belevingsgerichte en 

persoonsgerichte zorg in acht worden genomen. 
Voor de teams verpleeghuiszorg, kleinschalig wonen en de dagverzorging geldt aanvullend dat zij 
ook welzijns-, woon- en ondersteuningsdiensten bieden waar dat nodig is. 
 
Algemeen (staf en ondersteuning) 
Het gevraagd en ongevraagd adviseren en ondersteunen van de Raad van Bestuur en het MT bij de 
ontwikkeling en het uitvoeren van het beleid van St .Franciscus en bestuurlijke of beleidsmatige 
vraagstukken. Het doel is om dit zo vorm te geven dat de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht in 
staat worden gesteld om binnen de missie en visie van de Stichting de  strategie van St. Franciscus 
te realiseren. De staf dient daartoe die randvoorwaarden te creëren en die beslissingen te (laten) 
nemen die nodig zijn om de doelstellingen van de stichting te bereiken en te realiseren. De Raad 
van Toezicht, de Cliëntenraad en Ondernemingsraad krijgen tevens de ondersteuning om hun 
respectievelijke rol van toezichthoudend bestuursorgaan en medezeggenschapsorganen optimaal 
inhoud te kunnen geven. Hieronder valt dan ook het verlenen van beleidsvoorbereidende en 
ondersteunende secretariële ondersteuning en het uitvoeren van administratieve werkzaamheden 
voor de Raad van Bestuur en/of de Raad van Toezicht. 
Functies als Personeelsadviseur, Preventiemedewerker en Beleidsadviseur ondersteunen de 
bestuurder en het managementteam bij de realisatie van de organsatie-brede doelstellingen. 

Competenties  
Een competentie beschrijft het vermogen aan kennis, inzicht, houding en vaardigheden die nodig 
zijn om, door uitvoering van taken, doelen te bereiken. Het gaat er dus om wat je moet kunnen om 
een bepaalde functie met succes uit te kunnen oefenen.  
Er zijn twee soorten competenties te onderscheiden” 

1. Competenties op basis van kennis en ervaring, bijvoorbeeld een opleiding of kennis van 
een specifiek computerprogramma 

2. Competenties op basis van gedrag en bekwaamheden. Denk aan analytisch vermogen of 
zorgvuldigheid.  

In de functieprofielen wordt bij het FWG-gezichtspunt de benodigde opleiding en kennis benoemd. 
De aanvullende competenties die wij als organisatie wenselijk vinden voor bijvoorbeeld 
teamontwikkeling en verantwoordelijkheid voor blijvend leren worden nog als addendum bij de 
profielen opgenomen en volgen in een later stadium. De aanvullende competentie zijn dus niet in het 
functieboek opgenomen. 



 

 

6 

 

Rollen 
Naast de functieprofielen (met resultatengebieden, taken en competenties) zijn er binnen onze 
organisatie ook medewerkers die een specifieke rol vervullen. Deze rol staat in principe los van de 
functie maar draagt wel bij aan een flexibele organisatie. 
We onderscheiden rollen op:  

 organisatieniveau 

 teamniveau 

 
Op organisatieniveau komen rollen voor die, ongeachte de functie die iemand uitoefent, in principe 
door elke medewerker kan worden ingevuld. Dit zijn rollen die minder gevraagd worden en/of 
waarbij meer routine/kennis opgebouwd dient te worden om deze goed uit te voeren. Omdat er 
verschillende rollen zijn en de inzet en benodigde inhoudelijke kennis en tijdsbesteding erg 
uiteenloopt, is er voor gekozen de rol niet in de functieprofielen op te nemen. 
De rollen op organisatieniveau zijn: 
 Bedrijfshulpverlener 

 Interne coach 

 Lid Ondernemingsraad 

 Kwaliteitsauditor 

 Werkbegeleider 

 Ergocoach 

 Applicatiebeheerder/kerngebruiker (Nedap, Medimo, SDB etc)  

 Lid van een werkgroep of commissie 

Voor deze rollen kan een vorm van opleiding en/of begeleiding noodzakelijk zijn.  
 
Bij rollen binnen teams is het uitgangspunt deze niet formeel te maken. Zo zijn er binnen het 
zorgteam werkgroepen als medicatieveiligheid, wondzorg en de commissie BOPZ. Bij 
ondersteunende diensten is er een bijvoorbeeld een menucommissie. 
 
Per team ontstaat vaak zelf de behoefte om zaken te regelen en te coördineren; dit bevordert het 
eigenaarschap. Er is dan ruimte om het naar eigen inzicht te ontwikkelen.  
Op teamniveau worden alle rollen vervuld die nodig zijn om met elkaar de zorg voor de eigen groep 
bewoners of voor de ondersteunende afdeling goed te coördineren (in het visiedocument 
‘teamontwerp’ wordt dit ‘professionele ruimte’ genoemd). De teamleden bepalen veelal met elkaar 
wie deze rol oppakt en hoe er invulling aan wordt gegeven, binnen kaders zoals deze door St. 
Franciscus gesteld zijn. Het is daarbij van belang zo goed mogelijk aan te sluiten bij individuele 
kwaliteiten en drijfveren van teamleden (waar ben je goed in en loop je warm voor?). 
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Functieprofielen Bestuurs-en managementondersteuning 
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Functiebeschrijving directiesecretaresse 
 
Plaats in de organisatie 
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals wat samen zorgt voor ondersteuning 
van bestuur, management en medezeggenschap. Je ontvangt leiding van de Bestuurder. 
 
Jouw rol als directiesecretaresse 
Als directiesecretaresse heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je verricht 
beleidsvoorbereidende, secretariële en proces ondersteunende werkzaamheden voor de 
Bestuurder en het managementteam zodat besluitvorming en sturing van Sint Franciscus door de 
leden van het MT optimaal kan plaatsvinden.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: ondersteunende werkzaamheden 
Resultaat: De Raad van Toezicht, de bestuurder, het managementteam en de cliëntenraad zijn 
gefaciliteerd bij de voorbereiding of uitwerking van notities of processtukken ten behoeve van het 
beleidsvormingsproces.  
 Voorziet Raad van Toezicht, bestuurder, MT en cliëntenraad tijdig van adequate informatie ten 

behoeve van de beleidsvorming en/of standpuntbepaling anderszins. 
 Verzamelt informatie en gegevens voor o.m. onderdelen van beleidsplannen, jaarplannen, 

jaarverslagen en/of publicaties en periodieken.  
 

Resultaatgebied: secretariële werkzaamheden  
Resultaat: Alle voorkomende secretariële en administratief ondersteunende werkzaamheden ten 
behoeve van de Bestuurder zijn nauwkeurig, tijdig en verzorgd uitgevoerd. Zij hebben binnen 
gestelde termijnen de vergaderstukken ontvangen en praktische actiepunten vanuit een overleg zijn 
op proactieve wijze afgehandeld.  
 Handelt in- en externe correspondentie binnen de aangegeven kaders af, stelt brieven op, 

verwerkt aangeleverde concepten voor brieven, teksten, notities en verslagen, legt deze ter 
goedkeuring en ondertekening voor, draagt zorg voor verspreiding hiervan en bewaakt de 
toepassing van de huisstijl.  

 Is - zowel in- als extern – centraal aanspreekpunt voor de Bestuurder en MT leden, verstrekt 
gevraagde informatie ontvangt bezoekers en handelt telefoongesprekken af of geleidt deze 
door; 

 Beheert agenda’s van de MT leden, plant en stemt afspraken af en bewaakt gemaakte afspraken 
en daarmee verband houdende tijdslimieten.  

 Stelt de jaarplanning van periodieke vergaderingen en overleggremia op en plant overige 
vergaderingen.  

 Stelt in overleg met de voorzitter vergaderagenda’s op, bereidt voor en verzamelt de relevante 
vergaderstukken en draagt zorg voor tijdige verzending.  

 Notuleert vergaderingen en/of maakt hiervan een actie- en besluitenlijst.  
 
Resultaatgebied: (administratief-secretarieel) voorkomende werkzaamheden.  
Resultaat: Alle overige voorkomende administratief-secretariële werkzaamheden zijn nauwkeurig, 
tijdig en verzorgd uitgevoerd. Het werkarchief van de manager waaraan ondersteuning wordt 
geleverd, is efficiënt ingericht en beheerd.  
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 Verzorgt de vormgeving van notities, presentaties en publicaties alsmede de verspreiding 
daarvan.  

 Draagt zorg voor de input en actualisering van gegevens in administratiesystemen.  
 Richt het werkarchief van de Bestuurder en het managementteam in, legt dossiers aan en 

beheert deze.  
 Biedt in administratieve of procesondersteunende zin ondersteuning bij representatieve 

verplichtingen van leidinggevende(n) en organiseert zo nodig bijeenkomsten.  
 
Resultaatgebied: beheer digitale en social media 
Resultaat: Informatie op digitale en social media is up to date en is beschikbaar. 
 Verzorgt het beheer van gegevens (content) op drukwerk, website, intranet en sociale media.  
 Houdt informatie op de sites actueel en zorgt dat informatie beschikbaar is. 
 Inventariseert wensen en eisen vanuit de organisatie ten aanzien van de (toekomstige) 

functionaliteit.  
 Zorgt voor doorontwikkeling van digitale media en geeft adviezen over mogelijke verbeteringen. 
 Zorgt voor opmaak, bestelling en contacten met betrekking tot drukwerk. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden directiesecretaresse 
 
Kennis  
Beschikt over relevante vakkennis op hbo-niveau, aangevuld met de opleiding 
managementassistent. Kennis van de bestuurlijke context en functioneren van de diverse gremia. 
Kennis en ervaring met diverse informatiesystemen en gangbare softwarepakketten.   
 
Zelfstandigheid  
De werkzaamheden worden verricht naar eigen inzicht globale kaders, richtlijnen en vergadercycli. 
Het nemen van initiatief is vereist. Vraagstukken en problemen worden zelfstandig opgelost waarbij 
kan worden teruggevallen op de bestuurder.    
 
Sociale vaardigheden  
Sociale vaardigheden zijn vereist bij het fungeren als eerste aanspreekpunt voor in- en externe 
contacten en bij het voeren van het agendabeheer ten behoeve van de bestuursorganen en het 
Managementteam. Hierbij wordt een beroep gedaan op tact, hulpvaardigheid, klantgerichtheid, 
inschattingsvermogen, overtuigingskracht en het bewaren van de eigen houding.   
 
Risico’s, Verantwoordelijkheden en Invloed  
Er is kans op imagoschade, aangezien de belangen van de organisatie geschaad kunnen worden 
voortvloeiend uit de rol als eerste aanspreekpunt voor de bestuursorganen en de leden van het 
Managementteam. Het verrichten van ondersteunende en voorkomende administratief-secretariële 
werkzaamheden brengt tevens kans op materiële schade en tijdsverlies met zich mee.    
 
Uitdrukkingsvaardigheid  
Beschikt over op de taakstelling toegesneden mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
Kan helder en beknopt communiceren.    
 
Bewegingsvaardigheid  
Functionaris beschikt over de bewegingsvaardigheid voor het veelvuldig werken met een pc waarbij 
hoge eisen worden gesteld aan snelheid, nauwkeurigheid en accuratesse.    
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Oplettendheid  
Oplettendheid is vereist bij de diversiteit aan secretariële, administratieve en organisatorische 
werkzaamheden in de functie waarbij verstoringen kunnen optreden. Functionaris werkt accuraat 
en streeft naar maximale nauwkeurigheid. 
 
Overige functie-eisen  
Volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het maken van een selectie en filtering inzake 
urgentie en aard van het onderwerp bij de doorgeleiding van gesprekken. Gevoel voor systematiek 
en ordelijkheid is vereist bij het verwerken van secretarieel-administratieve gegevens en het 
archiefbeheer. Integriteit en discretie zijn vereist bij het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke 
instellingsgegevens, terwijl representativiteit is vereist ten behoeve van de in- en externe 
contacten. 
 
Inconveniënten  
Er is sprake van fysieke belasting als gevolg van langdurig beeldschermwerk. Psychische belasting 
kan ontstaan als gevolg van piekbelasting in de werkzaamheden, zodat stressbestendigheid een 
vereiste is. 
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Functiebeschrijving ambtelijk secretaris OR 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals wat samen zorgt voor ondersteuning 
van bestuur, management en medezeggenschap. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk 
voor verslaglegging en communicatie. Je ontvangt leiding van de Bestuurder. 
 
Jouw rol als ambtelijk secretaris OR  
Als ambtelijk secretaris heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om de 
Ondernemingsraad te ondersteunen bij het functioneren hiervan. Dit heeft betrekking op het 
samenstellen van de agenda, het bewaken van termijnen en tijdslijnen en de verslaglegging van 
actiepunten. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: secretariële ondersteuning 
Resultaat: De OR is secretarieel adequaat ondersteund. 
 Verzorgt inkomende en uitgaande correspondentie, stelt brieven op of redigeert deze en zorgt 

voor afhandeling ervan. 
 Beheert het archief en verzamelt informatie. 
 Stelt het jaarverslag van de ondernemingsraad op en draagt zorg voor de verspreiding. 
 
Resultaatgebied: ambtelijke ondersteuning 
Resultaat: De OR-vergaderingen zijn goed voorbereid, zaken zijn op een juiste manier op elkaar 
afgestemd en afspraken worden duidelijk vastgelegd 
 Draagt zorg voor de organisatie rondom vergaderingen, agendeert stukken, beheert 

documenten en zorgt voor verslaglegging. 
 Draagt zorg voor de inhoudelijke afstemming tussen de OR en de commissies/ werkgroepen 

binnen de OR. 
 Stelt samen met de Bestuurder de conceptagenda op en verzorgt waar nodig voor toelichting op 

de te behandelen onderwerpen. 
 
Resultaatgebied: Voorbereiding beleidsnotities 
Resultaat: Adviezen zijn goed voorbereid en de leden van OR zijn op een juiste manier geïnformeerd. 
 Signaleert, verzamelt en distribueert relevante informatie over de ontwikkelingen van 

medezeggenschap. 
 Draagt zorg voor de voorbereiding en het opstellen van concepten van de door de OR uit te 

brengen adviezen, instemmingzaken en initiatiefvoorstellen. 
 Stelt conceptnotities op over te behandelen onderwerpen. 
 
Resultaatgebied: Overige werkzaamheden  
Resultaat: De overige werkzaamheden zijn conform afspraak afgehandeld. 
 Verzorgt de introductie van nieuwe OR leden. 
 Draagt zorg voor de voorbereiding, organisatie en coördinatie van scholing en vorming van de 

leden van de OR en neemt hieraan zelf deel. 
 Organiseert OR-verkiezingen, assisteert gedurende de verkiezingsperiode en zorgt voor een 

juiste afhandeling hiervan. 
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Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden ambtelijk secretaris OR 
 
Kennis 
Beschikt over relevante vakkennis op mbo-niveau, aangevuld met cursussen/ opleidingen op 
medezeggenschapsgebied. Daarnaast is kennis nodig van de cao VVT de organisatie, wet- en 
regelgeving (WOR). Kennis wordt op peil gehouden. 
 
Zelfstandigheid 
De uitvoering van de werkzaamheden gebeurt aan de hand van richtlijnen. Prioriteiten worden in 
overleg met de voorzitter van de OR bepaald. Niet-alledaagse problemen worden zo mogelijk zelf 
opgelost. Er kan teruggevallen worden op de voorzitter van de OR. 
 
Sociale vaardigheden 
Er worden gevarieerde contacten onderhouden, zowel intern als extern. Vooral intern kan er sprake 
zijn van het geven van aanwijzingen vanuit specifieke deskundigheid, waarbij sprake is van 
uiteenlopende meningen en belangen. Het overtuigen van anderen en het daarbij bepalen en 
bewaren van eigen houding kan aan de orde zijn. Andere belangrijke vaardigheden zijn tact en 
luisterend vermogen, klantgerichtheid en flexibiliteit. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er een kans op het schaden van het imago van de OR bij 
het onjuist uitvoeren van bijvoorbeeld intern of extern gericht correspondentie. Heeft invloed op 
het besluitvormingsproces van de OR. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
De diverse contacten op verschillende niveaus, waarbij vragen gesteld worden of informatie/ 
toelichting, vragen om een goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Het maken van verslagen, 
het voorbereiden van beleidsnotities en het voeren van correspondentie vraagt een goede 
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig bij het veelvuldig gebruik maken van de computer, waarbij snelheid 
en nauwkeurigheid belangrijk zijn. 
 
Oplettendheid 
Aandacht en oplettendheid zijn vereist bij de uitvoering van de diverse, met name 
beleidsvoorbereidende, werkzaamheden, waarbij onvoldoende aandacht en oplettendheid 
consequenties heeft voor de voortgang en kwaliteit van het eigen werk en dat van de OR. 
 
Overige functie-eisen 
 Volharding en geduld zijn nodig bij het tijdig verkrijgen van informatie en maken van afspraken.  
 Ordelijkheid en systematiek zijn vereist bij de uitvoering van de met name 

beleidsvoorbereidende werkzaamheden. 
 Betrouwbaarheid en integriteit zijn vereist, daar er inzicht bestaat in vertrouwelijke gegevens 

van de instelling. 
 

Inconveniënten 
Psychische belasting treedt op door mogelijke piekbelasting. 
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Functiebeschrijving praktijkopleider 
 
Plaats in de organisatie  
Jij zorgt als professional voor ondersteuning van de teamleiders en de personeelsadviseur op het 
gebied van(zorg)onderwijs en het leerproces. Functioneel wordt je aangestuurd door de 
teamleiders zorg. Hiërarchisch wordt je aangestuurd door de personeelsadviseur. Samen ben je 
verantwoordelijk voor het scheppen van een goed leerklimaat en het organiseren van de 
beroepspraktijkvorming (BPV).  
 
Jouw rol als praktijkopleider 
Als praktijkopleider heb je de verantwoordelijkheid over het totale leerproces van de deelnemers 
aan de BPV.  Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van begeleiden en beoordelen van 
de werkbegeleiders, stagiaires en leerlingen. Jouw doel is om bij te dragen aan een goed leerklimaat 
en de deskundigheidsbevordering zodanig te coördineren dat de opleidings- en organisatiedoelen 
worden behaald. Werkbegeleiders, stagiaires en leerlingen werken zowel intra- als extramuraal en 
begeleiding geschiedt veelal op afstand. De directe begeleiding verkrijgt de stagiaire of leerling van 
de toegewezen interne werkbegeleider.   
Intern is er periodiek overleg met de teamleiders zorg en werkbegeleiders. Extern is er contact met 
opleidingsinstellingen.  
Je adviseert en signaleert aan de teamleiders en personeelsadviseur. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: beroepspraktijkvorming    
Resultaat: Binnen Sint Franciscus heerst en leerklimaat waarbinnen beroepspraktijkvorming kan 
plaatsvinden. Het totale leerproces van de leerling is in lijn met de eindtermen geborgd. Afstemming 
met de opleidingsinstituten heeft periodiek plaatsgevonden.  
 Het bijdragen aan het scheppen van voorwaarden voor een goede kwaliteit en organisatie van 

de beroepspraktijkvorming.  
 Het bewaken van de kwaliteit door het hanteren van systematische en methodische werkwijzen.  
 Het inhoudelijk en organisatorisch voorbereiden van stage- en leertrajecten in afstemming met 

de opleidingsinstellingen en leidinggevenden binnen de organisatie. 
 Het vaststellen van de begeleidingsvorm (praktijkwerkplan) in overeenstemming met alle 

betrokkenen. 
 Het bewaken van het totale leerproces a.d.h.v. verslaglegging voortgangs-, evaluatie- en 

beoordelingsgesprekken. 
 Het in beeld houden van de leerprestaties in relatie tot de leerdoelen en bespreken van 

aanpassingen in het leerplan met teamleider zorg, werkbegeleiders en stagiaire of leerling. 
 Het onderhouden van contacten met de opleidingen. 
 Het leveren van een bijdrage aan eventuele bij- of nascholing.  
 Het verrichten van administratieve taken zoals het bijhouden van het dossier van de stagiaire of 

leerling.  
 

Resultaatgebied: coaching 
Resultaat: Werkbegeleiders zijn op hun taak toegerust en zijn regelmatig bijgeschoold en gecoacht.  
 Het gevraagd en ongevraagd voeren van coachingsgesprekken met de werkbegeleiders. 
 Het adviseren, instrueren en begeleiden van werkbegeleiders. 
 Het op verzoek van de werkbegeleider aanwezig zijn bij gesprekken met leerlingen/stagiaires. 



 

 

15 

 
Resultaatgebied: examinering 
Resultaat: De beoordeling of examinering is georganiseerd.  Feedback aan werkbegeleiders is 
gegeven over de wijze van examinering. 
 Het formuleren van beoordelingsargumenten om het totaal aan ontwikkelingsgerichte 

beoordelingen door werkbegeleiders samen te vatten tot een kwalificerend geheel. 
 Het toezien op passende examinering in samenspraak met opleidingsinstellingen (bijv. een 

proeve van bekwaamheid). 
 Het mede kwalificerend beoordelen van leerlingen en stagiaires.  
 
Resultaatgebied: kwaliteit 
Resultaat: Externe ontwikkelingen zijn beoordeeld op toegevoegde waarde voor St Franciscus en 
toepasbaar vertaald. Er is een bijdrage geleverd aan arbeidsmarktcommunicatie. 
 Het signaleren van in-en externe ontwikkelingen op het vakgebied en adviseren van 

leidinggevenden hierover.  
 Het formuleren van verbetervoorstellen voor opleidingen en procedures.  
 Het verduidelijken van de opleidingsvraag van potentiele deelnemers en afstemming van deze 

vraag met het aanbod van de organisatie.  
 Het positioneren van de organisatie als aantrekkelijke werkgever/opleider en het leveren van 

een bijdrage aan open dagen en banen/beurzen. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
Kennis 
Kennis van verpleging en verzorging op mbo-4 niveau en ruime ervaring is vereist aangevuld met 
kennis van beroepspraktijkvorming en didactiek. Ontwikkelingen binnen het onderwijs en de 
verpleging en verzorging dienen te worden bijgehouden. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van de 
jaarplanning, procedures en het vastgestelde opleidingsbeleid. Zowel organisatorisch als inhoudelijk 
is terugval mogelijk op het afdelingshoofd. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals het kunnen luisteren, inlevingsvermogen, motiveren, feedback geven en 
het wekken van belangstelling zijn vereist bij het coachen en begeleiden. Daarnaast is het kunnen 
overbruggen van tegenstellingen vereist bij het coördineren van stages en bewaken van 
leerprocessen. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het opstellen van een praktijkgericht 
opleidings-, en scholingsplan. Er is risico op het veroorzaken van immateriële schade bij het 
coachen, het plannen en coördineren van opleidings- en scholingsactiviteiten en bij het 
onderhouden van externe contacten. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het voeren van coaching gesprekken. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het schrijven van rapportages. 
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Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het voor het verwerken van gegevens en het opstellen van 
scholings-, en verbeterplannen. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het bewaken van het leerproces van meerdere leerlingen en of stagiairs, 
het coachen van werkbegeleiders en het zowel inhoudelijk plannen van stages.  
 
Overige functie-eisen 
 Eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het regelen van stageplaatsen. 

Systematisch werken is vereist in verband met het plannen van stages en bijhouden van 
leerlingendossiers.  

 Integriteit is vereist bij het omgaan met vertrouwelijke (persoonlijke) informatie over 
leerlingen/stagiairs.  

 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in diverse in- en externe 
contacten. 

 
Inconveniënten 
 Psychische belasting ontstaat door piekbelasting. 
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Functiebeschrijving beleidsmedewerker 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals wat samen zorgt voor ondersteuning 
van bestuur, management en medezeggenschap. Je ontvangt leiding van de Bestuurder. 
  
Jouw rol als beleidsmedewerker 
Als beleidsmedewerker heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om 
beleidstukken voor te bereiden en je ziet erop toe dat op de relevante beleidsterreinen 
onderbouwd beslissingen kunnen worden genomen. Inhoudelijk gaat het in het bijzonder om er 
voor te zorgen dat de gegevensverwerking van zowel cliënten als medewerkers volgens de geldende 
richtlijnen verloopt. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
Resultaatgebied: adviseren en ondersteunen 
Resultaat: Het management en Bestuurder zijn professioneel geadviseerd en ondersteund vanuit het 
vakgebied. 
 Adviseert en ondersteunt het management en de Bestuurder bij de ontwikkeling en 

implementatie van het vakspecifieke beleid. 
 Geeft voorlichting, informatie en advies aan de Bestuurder, management en overige 

medewerkers binnen de organisatie over protocollen, procedures en regelingen betreffende het 
eigen vakspecifieke gebied. 

 Fungeert als deskundige voor organisatie-brede / integrale (organisatie)vraagstukken. 
 Ziet toe op de naleving en juiste toepassing van het vakspecifieke beleid, signaleert eventuele 

afwijkingen en/of knelpunten bij de uitvoering en overlegt dit met Bestuurder en/of 
management. 

 
Resultaatgebied: beleid ontwikkelen 
Resultaat: Beleidsvoorstellen op tactisch/strategisch niveau zijn professioneel opgesteld doordat 
kansen, ontwikkelingen, behoeften en knelpunten tijdig zijn gesignaleerd en vertaald naar bruikbare 
adviezen.  
 Signaleert in- en externe kansen, ontwikkelingen, behoeften en knelpunten op het gebied van 

het vakspecifieke beleid en stelt beleidsvoorstellen op tactisch en/of strategisch niveau op. 
 Analyseert verkregen informatie over ontwikkelingen en beoordeelt deze op toepasbaarheid en 

implicaties voor de organisatie. 
 Ontwikkelt en implementeert nieuwe beleidsinstrumenten, evalueert deze en stelt ze in overleg 

met management c.q. Bestuurder bij. 
 Stelt businesscases op en toetst deze op haalbaarheid. 
 Neemt deel aan of leidt relevante overlegsituaties, project- en werkgroepen. 
 
Resultaatgebied: uitvoeren en beheren 
Resultaat: Vakspecifieke werkzaamheden zijn tijdig en correct verricht. 
 Verzamelt gegevens en informatie en verwerkt deze tot (management)rapportages. 
 Beheert documenten en protocollen en houdt deze actueel; 
 Onderhoudt het (prezo) kwaliteitssysteem en projectdocumenten; 
 Onderhoudt een relatienetwerk met personen en instanties met wie in het belang van de 

organisatie contacten dienen te worden onderhouden, zoals financiers. 
 Kan het management en/of Bestuurder ondersteunen in (externe) onderhandelingen. 
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Resultaatgebied: product- en dienstontwikkeling 
Resultaat: nieuwe diensten zijn onderzocht op toegevoegde waarde voor Sint Franciscus, bestaande 
diensten zijn geëvalueerd en aangepast binnen beschikbare ruimte en spelen in op relevante 
ontwikkelingen en/of knelpunten.  
 Spreekt jaarlijkse doelstellingen af met de bestuurder en draagt verantwoording voor de 

realisatie van de doelstellingen;  
 Verricht haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van in te kopen nieuwe producten of diensten, 

selecteert leveranciers en stelt projectplannen op;  
 Stelt budgetplanningen op en stemt deze af met de bestuurder;  
 Bewaakt de totale samenhang van projecten, evalueert de voortgang, signaleert 

(overkoepelende) knelpunten en stuurt bij; 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
 
Kennis 
Kennis van het specifieke vakgebied op post-hbo niveau aangevuld met meerjarige ervaring in het 
vakgebied. Kennis van de organisatie, bedrijfsprocessen en relevante wet- en regelgeving. 
Ontwikkelingen in het vakgebied bijhouden en beoordelen op consequenties voor de organisatie. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen beleids- en projectkaders 
op het vakgebied. Initiatief is vereist ten aanzien van het initiëren van (vernieuwende) projecten. 
Terugval is mogelijk op de Bestuurder. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, het wekken van belangstelling en het overwinnen van 
weerstanden zijn vereist bij het adviseren van het management en de Raad van Bestuur en het 
leiden van projecten. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van (im)materiële schade bij het onderhouden van verschillende in- 
en externe contacten, bij het opstellen van beleidsvoorstellen en bij het leiden en bewaken van 
projecten.  
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het initiëren en leiden van (vernieuwende) projecten, 
het analyseren van ontwikkelingen op het vakgebied en het opstellen van business cases. 
Invloed wordt uitgeoefend op het vakspecifieke beleid en het dienstenaanbod van de organisatie. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van in- en externe contacten 
op diverse niveaus, bij beleidsadvisering en bij het geven van voorlichting en instructies.  
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities, business cases, 
managementrapportages en protocollen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor gangbare uitoefening van de functie 
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Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het signaleren van in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in 
wet- en regelgeving, het adviseren van het management en de Bestuurder met betrekking tot 
onderwerpen die van belang zijn voor de zorg- en/of dienstverlening en bij het leiden van projecten.  
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen en volharding zijn vereist bij het adviseren en bij het leiden van 

projecten.  
 Systematisch werken is vereist bij het opstellen van beleidsnotities, business cases en 

rapportages.  
 Integriteit is vereist in verband met het beschikken over vertrouwelijke informatie.  
 Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in contacten met medewerkers, externe 

organisaties, financiers en lokale overheden in het kader van afstemming en samenwerking. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting ontstaat door het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk van 
planningen en door het omgaan met weerstanden c.q. tegengestelde belangen bij het adviseren van 
management en de Bestuurder. 
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Functiebeschrijving personeelsadviseur  
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals wat samen zorgt voor ondersteuning 
van bestuur, management en medezeggenschap. Je ontvangt leiding van de bestuurder. 
 
Jouw rol als personeelsadviseur  
Als personeelsadviseur heb je een dynamische en uitdagende baan. Je weet wat er buiten en binnen 
St. Franciscus speelt en je kan inzicht geven in wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons. Als 
gesprekspartner op verschillende organisatieniveaus toon je je nieuwsgierig, ondernemend en 
betrokken en straal je vertrouwen uit. Jouw initiatieven, adviezen en oplossingen dragen bij aan 
professionaliteit en integratie van personeelsbeleid in de organisatie en je zorgt voor samenwerking 
en verbinding tussen verschillende afdelingen. Je draagt eraan bij dat St. Franciscus een efficiënt en 
inspirerend werkklimaat heeft, waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Advies en ondersteuning  
Resultaat: Management, leidinggevenden en medewerkers vertrouwen op de waarde van jouw 
adviezen en ondersteuning en management is in staat beslissingen te maken ten aanzien van 
personeel en organisatie, om de inzet van medewerkers te optimaliseren en zo een kwalitatief goede 
zorg te kunnen bieden. 
 Het adviseren en ondersteunen van het management bij de ontwikkeling en implementatie van 

HR-beleid, HR-vraagstukken en het correct toepassen van wet- en regelgeving en HR-
instrumenten; 

 Het adviseren en begeleiden van leidinggevenden en medewerkers over HR-zaken waaronder 
complexe (individuele) problematiek en vraagstukken; 

 Interpreteren en analyseren van onderzoeken en resultaten inzake HR-beleid en de uitkomsten 
vertalen naar rapportages, (verbeter)voorstellen en advisering; 

 Het ondersteunen van het management bij organisatieveranderingen. 
 
Resultaatgebied: Professionele organisatie  
Resultaat: Je hebt tijdens projecten op proactieve wijze met in- en externe partijen samengewerkt en 
bijgedragen aan een prettige werkomgeving waar medewerkers professioneel, gemotiveerd en met 
plezier aan het werk zijn. Medewerkers zijn tevreden over jouw informatie en advies, die bijdragen 
aan de bevordering van vitaliteit, welbevinden en professionaliteit van de medewerker.  
 Het initiëren, deelnemen aan en leiden van HR-projecten op strategisch en tactisch niveau; 
 Het bewaken van de voortgang van projecten, het realiseren van projectdoelstellingen binnen 

afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria en het evalueren en rapporteren van 
projectresultaten;  

 Het overdragen van kennis, begeleiding en advies op het HR-gebied binnen en buiten de 
organisatie; 

 Het uitvoeren van HR-werkzaamheden en het bijdragen aan de implementatie, borging en 
evaluatie van beleid, richtlijnen en procedures binnen de organisatie o.a. door het bewaken van 
het correct toepassen van wet- en regelgeving en het toetsen van de effecten van 
beleidsontwikkeling en projecten; 

 Initiëren en onderhouden van in- en externe netwerkcontacten in het kader van afstemming, 
informatieoverdracht en samenwerking. 
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Resultaatgebied: Beleid en ontwikkeling  
Resultaat: Stakeholders zijn betrokken en op de hoogte gebracht van de meest recente 
ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Je hebt scherp ingespeeld op ontwikkelingen en 
mogelijkheden en bijgedragen aan HR-thema’s in de organisatie breed. Ontwikkeld beleid straalt de 
missie en visie van de organisatie uit en sluit aan op de persoonlijke behoeften van medewerkers.    
 Het signaleren en analyseren van ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en 

knelpunten/mogelijkheden op het HR-gebied en het beoordelen op consequenties en 
bruikbaarheid voor de organisatie; 

 Het ontwikkelen van operationeel en tactisch beleid o.a. het opstellen van verbeter- en 
beleidsvoorstellen en het mede opstellen van een jaarplan; 

 Het analyseren van HR-processen en beleid, signaleren van knelpunten en aandragen van 
oplossingen; 

 Het vertalen van vastgesteld HR-beleid naar richtlijnen, procedures en instrumenten, mede 
toezien op de implementatie en zorgdragen voor de evaluatie hiervan. 

 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden personeelsadviseur 
 
Kennis  
Je hebt een hbo werk- en denkniveau en bent in het bezit van een hbo-diploma op gebied van HR. 
Je hebt kennis van de organisatie, de zorg- en dienstverlening, veranderkunde en 
projectmanagement en je hebt meerjarige werkervaring met beleidsontwikkeling, -implementatie 
en/of -advisering. Je volgt de ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving op HR-gebied en 
beoordeelt deze op consequenties en toepasbaarheid voor de organisatie.  
 
Zelfstandigheid 
Je bent in staat zelfstandig je werk uit te voeren. Je hebt initiatief en creativiteit nodig voor geven 
van adviezen en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en 
organisatieveranderingen en het opzetten van projecten. Met collega’s managementondersteuning, 
MT-leden en de bestuurder kan je overleggen en afstemmen bij complexe vraagstukken.    
 
Sociale vaardigheden 
Om je werk succesvol te kunnen uitvoeren heb je sociale vaardigheden nodig. Bij het adviseren van 
anderen, het leiden van projecten, het ontwikkelen en implementeren van beleid en begeleiden van 
medewerkers is het belangrijk dat je tactvol bent, luistert, anderen kan overtuigen, tegengestelde 
belangen kan overbruggen en met conflicten kan omgaan. Bij het creëren van draagvlak voor 
beleidsveranderingen ben je in staat weerstand weg te nemen. Omdat je dagelijks adviseert en 
deelneemt aan overleggen en projecten, ben je in staat om zowel non-verbaal, mondeling als in de 
vorm van schriftelijke rapportages jouw informatie en adviezen te overdragen 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Bij het leiden van projecten, het ontwikkelen van operationeel en tactisch HR-beleid en het 
adviseren van het management is er kans op het veroorzaken van schade aan de organisatie. 
Daarom ben je alert bij het signaleren van ontwikkelingen, knelpunten en mogelijkheden en bewaak 
je continu de implementatie en uitvoering van HR-beleid. Ook heb je aandacht voor de mensen die 
je adviseert en begeleidt.   
 
Uitdrukkingsvaardigheid 



 

 

22 

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van in- en externe contacten 
op diverse niveaus, bij beleidsadvisering en bij het geven van voorlichting en instructies.  
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities, business cases, 
managementrapportages en protocollen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor gangbare uitoefening van de functie 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het signaleren van in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in 
wet- en regelgeving, het adviseren van het management en de Bestuurder met betrekking tot 
onderwerpen die van belang zijn voor de zorg- en/of dienstverlening en bij het leiden van projecten.  
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen en volharding zijn vereist bij het adviseren en bij het leiden van 

projecten.  
 Systematisch werken is vereist bij het opstellen van beleidsnotities, business cases en 

rapportages.  
 Integriteit is vereist in verband met het beschikken over vertrouwelijke informatie.  
 Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in contacten met medewerkers, externe 

organisaties, financiers en lokale overheden in het kader van afstemming en samenwerking. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting ontstaat door het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk van 
planningen en door het omgaan met weerstanden c.q. tegengestelde belangen bij het adviseren 
van management en de bestuurder. 
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Functiebeschrijving functionaris gegevensbescherming  
 
Plaats in de organisatie  
Binnen de organisatie vervul je een onafhankelijke rol. Zorgcentrum St. Franciscus geeft geen 
directe instructies met betrekking tot taken die aan jou toebehoren. Je dient zelfstandig een 
onafhankelijke visie te kunnen vormen over de uitleg van de AVG en gerelateerde privacywetgeving. 
Je bent niet eindverantwoordelijk voor de goede naleving van de AVG. De eindverantwoordelijke 
blijft in alle gevallen de organisatie (= de verwerkingsverantwoordelijke). Jij wordt als deskundig 
geraadpleegd en houdt toezicht. 
 
Om belangenverstrengeling te voorkomen, mag je binnen de organisatie geen andere functie 
vervullen waarin jij het doel en de middelen van gegevensverwerking bepaalt.  
 
Jouw rol als functionaris gegevensbescherming 
Als Functionaris gegevensbescherming zie je binnen de organisatie toe op de naleving van de 
Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) en gerelateerde privacywetgeving.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Informeren, adviseren en rapporteren 
Resultaat: De regels op grond van de AVG worden nageleefd en privacy van cliënten en 
medewerkers is gewaarborgd. 
 Het informeren en adviseren van de directie, medewerkers, cliënten en overige betrokkenen 

over de wijze waarop de organisatie aan haar verplichtingen op grond van de AVG en andere 
relevante privacywetgeving voldoet. 

 Op verzoek van Zorgcentrum St. Franciscus adviseer je over de uitvoering van een Privacy 
Impact Assessment (PIA). Daarnaast ziet je toe op de uitvoering van een PIA. 

 Het minimaal jaarlijks rapporteren over de uitgevoerde taken aan de bestuurder.  
 
Resultaatgebied: Toezien op naleving AVG en intern privacybeleid 
Resultaat: De naleving van het privacybeleid wordt gecontroleerd aan de hand van audits of ander 
methoden. 
 Het toezien op de naleving van de AVG en overige privacywetgeving.  
 Het toezien op de naleving van het interne privacybeleid.  
 Het uitvoeren van audits. 
 Het ontwikkelen en vergroten van het privacy bewustzijn van de medewerkers. 
 
Resultaatgebied: Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
Resultaat: Functionele contacten met de AP zijn onderhouden. Zorgcentrum Sint Franciscus heeft 
gewerkt volgens de richtlijnen. 
 Het onderhouden van contacten tussen Zorgcentrum St. Franciscus en de Autoriteit 

Persoonsgegevens (AP). Je houdt bij het onderhouden van contacten met de AP rekening met 
je geheimhoudingsplicht en het vertrouwelijke karakter van je taken.  

 
 
 
 
 



 

 

24 

 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Functionaris gegevensbescherming 
 
Kennis 
De functie vereist een hbo-opleiding aangevuld met een post hbo-opleiding tot functionaris 
gegevensbescherming. Daarnaast is actuele kennis van de wet- en regelgeving inzake bescherming 
van persoonsgegevens en kennis van de informatie- en administratiesystemen van de organisatie 
vereist. Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden en beoordeeld op 
mogelijkheden, risico’s en consequenties voor de organisatie. 
 
Zelfstandigheid  
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van werkzaamheden binnen, door de wetgever, 
vastgestelde kaders en het gegevensbeveiligingsbeleid van de organisatie. Initiatief is vereist bij het 
zorgdragen voor bewustwording rond gegevensbeveiligingsbeleid en de implicaties van het niet 
zorgvuldig naleven van dit beleid. Daarnaast zijn zelfstandigheid en initiatief noodzakelijk bij het 
ondernemen van de juiste acties in geval van datalekken. Terugval is in het uiterste geval mogelijk 
op de bestuurder. 
 
Sociale vaardigheden  
Sociale vaardigheden zoals tact, luisteren, het creëren van draagvlak en het overbruggen van 
tegenstellingen zijn van belang bij het (on)gevraagd adviseren en ondersteunen van management 
en bestuurder. Daarnaast zijn overtuigingskracht, adviesvaardigheden en het overwinnen van 
weerstanden vereist bij het uitvoeren van de taak van onafhankelijk toezichthouder.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Is als toezichthouder verantwoordelijk voor het op juiste wijze naleven van de AVG. Er is risico op 
(im)materiële schade bij het niet juist uitvoeren van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en het hebben van in- en externe contacten. Invloed wordt uitgeoefend op 
het gegevensbeveiligingsbeleid van de organisatie. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is van belang in de diverse in- en externe contacten op 
verschillende niveaus, waarbij advies, overleg en afstemming plaatsvindt. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor het opstellen protocollen, rapportages, beleids- en 
verbetervoorstellen. 
 
Bewegingsvaardigheden 
Bewegingsvaardigheid is vereist vanwege het werken met een computer.  
 
Oplettendheid 
Oplettendheid en nauwkeurigheid zijn vereist bij het inventariseren van 
gegevensverwerkingsprocessen en het signaleren van en anticiperen op knelpunten/risico’s in de 
uitvoering van gegevensbeveiligingsbeleid. Door onvoldoende oplettendheid kan imagoschade voor 
de organisatie ontstaan. 
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Overige functie-eisen 
 Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het zorgdragen voor een goede uitvoering van de 

Algemene verordening gegevensbescherming en het adviseren van management en de 
Bestuurder. 

 Ordelijk en systematisch werken zijn nodig voor het analyseren van 
gegevensverwerkingsprocessen, het opstellen van rapportages en het uitvoeren van 
risicoanalyses en audits. 

 Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist vanwege inzage in vertrouwelijke gegevens en kennis 
van calamiteiten/incidenten op het gebeid van gegevensbeveiliging. 

 Representatief voorkomen en gedrag zijn vereist voor het onderhouden van diverse in- en 
externe contacten. 

 
Inconveniënten 
Psychische belasting treedt op door het houden van toezicht op het gegevensbeveiligingsbeleid 
waarbij er een kans is op imagoschade bijvoorbeeld in geval van datalekken, het verrichten van 
werkzaamheden onder tijdsdruk bij calamiteiten/incidenten en bij omgang met tegengestelde 
belangen, weerstanden en conflicten. 
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Functiebeschrijving preventiemedewerker 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals. Samen met je collega’s ben je er 
verantwoordelijk dat de werkomstandigheden optimaal zijn. Je ontvangt functionele leiding van de 
personeelsadviseur en hiërarchische aansturing van de bestuurder. 
 
Jouw rol als preventiemedewerker 
Als preventiemedewerker heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om een 
bijdrage te leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en de arbo-doelstellingen van 
de organisatie.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: arbobeleid     
Resultaat: Het arbo- en verzuimbeleid voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Het 
management is tijdig voorzien van juiste stuurinformatie op het gebied van arbo.  
 Signaleert ontwikkelingen en knelpunten binnen de organisatie. Stelt in dit kader beleidsnotities 

op en adviseert de bestuurder, personeelsadviseur en arbo werkgroep met betrekking tot 
mogelijke oplossingen; 

 Initieert en ontwikkelt mede het arbo-en verzuimbeleid en werkt deze uit in jaarplannen, de 
Risico-Inventarisatie – en Evaluatie, het Plan van Aanpak, activiteiten, richtlijnen en protocollen;  

 Stelt richtlijnen en protocollen op, implementeert deze, informeert en instrueert medewerkers 
en ziet toe op de naleving. 
 

Resultaatgebied: advisering 
Resultaat: Risico’s op het gebied van arbo zijn tijdig in kaart gebracht en vertaald naar advies en 
voorlichting aan management. Leidinggevenden en medewerkers zijn op deskundige wijze 
ondersteund bij en voorgelicht over arbo-onderwerpen. De bedrijfshulpverlening binnen de 
organisatie is conform wet- en regelgeving georganiseerd. 
 Adviseert het management met betrekking tot risico’s op het gebied van 

arbeidsomstandigheden; 
 Geeft voorlichting, advies en instructie aan leidinggevenden en medewerkers over veiligheid, 

gezondheid en welzijn; 
 Ondersteunt leidinggevenden bij het uitvoeren van risico- inventarisatieonderzoek en de 

evaluatie daarvan; 
 Adviseert over werkplekinrichting.  

 
Resultaatgebied: coördinatie 
Resultaat: Er is toegezien op de naleving van arborichtlijnen- en protocollen en risico’s zijn tijdig 
gesignaleerd. Bij calamiteiten op het gebied van hygiëne en preventie is tijdig en adequaat actie 
ondernomen en zijn de juiste personen geïnformeerd. Je monitort de uitvoering van het arbobeleid 
en de naleving van richtlijnen en protocollen; 
 Treedt op bij calamiteiten op het gebied van hygiëne en infectie en informeert en instrueert 

medewerker, bewoners en bezoekers; 
 Stelt het arbojaarverslag op. 
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Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden preventiewerker 
 
Kennis 
Kennis op mbo-4 niveau, toegespitst op de functie, aangevuld met enkele jaren ervaring met het 
vakgebied en wet- en regelgeving. Ontwikkelingen op het vakgebied dienen te worden gevolgd. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van 
procedures en het beleid. Zowel organisatorisch als inhoudelijk is terugval mogelijk op de 
teamleider 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals het kunnen luisteren, tact, controleren, motiveren en overtuigingskracht 
zijn vereist bij het uitvoeren van controles op de naleving van richtlijnen en procedures. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van materiële en immateriële schade bij het adviseren over 
arbeidsomstandigheden. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het geven van voorlichting en instructie op 
verschillende niveaus binnen de organisatie. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het 
opstellen van richtlijnen en protocollen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verwerken van teksten waarbij gezien de hoeveelheid 
enige snelheid vereist is. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het controleren op het naleven van protocollen en het signaleren van 
knelpunten. 
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is vereist bij het verrichten van controles op de naleving van richtlijnen 

en procedures.  
 Systematisch werken is vereist bij het uitvoeren van RI&E's en het verrichten van 

werkplekonderzoeken.  
 Integriteit is vereist bij het omgaan met vertrouwelijke gegevens met betrekking tot 

arbeidsomstandigheden en knelpunten hierbinnen.  
 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag bij het onderhouden van 

contacten met medewerkers en leidinggevenden en bij het uitwisselen van informatie met 
externe instanties op het gebied van arbo. 

 
Inconveniënten 
Psychische belasting treedt op door het onder tijdsdruk van planningen verrichten van 
werkzaamheden. 
  



 

 

28 

Functieprofielen afdeling Finance & Control 
 

Functiebeschrijving manager finance en control 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals wat samen zorgt voor ondersteuning 
van bestuur, management en medezeggenschap. Je ontvangt leiding van de Bestuurder. 
 
Jouw rol als manager finance en control 
Als manager finance en control heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om 

het (bedrijfseconomisch) organisatiebeleid te ontwikkelen en het management en de bestuurder te 
adviseren op strategisch niveau. Je geeft leiding aan de medewerkers van de administratie en 
receptie en voert werkzaamheden uit als controller, zodat een bijdrage is geleverd aan het tijdig, 
doelmatig en kwalitatief goed uitvoeren van het organisatiebeleid. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: beleid    
Resultaat: Het ontwikkelde strategische organisatiebeleid sluit aan op actuele ontwikkelingen. 
Onderzoek heeft geleid tot financiële adviezen rondom organisatieontwikkeling en 
organisatieveranderingen.  
 Ontwikkelt en realiseert als lid van het managementteam het tactisch en strategisch 

organisatiebeleid en levert een bijdrage aan het (meerjaren)beleidsplan voor de organisatie; 
 Adviseert de Bestuurder, het management en de RvT ten aanzien van bedrijfseconomisch en 

administratief beleid, gebaseerd op de visie van de organisatie, wet- en regelgeving en in- en 
externe ontwikkelingen; 

 Ondersteunt en adviseert binnen de organisatie bij processen van organisatieontwikkeling en 
organisatieverandering, in het bijzonder inzake financiële componenten bij herstructurering en 
overige organisatieveranderingen; 

 Verricht onderzoek, analyseert en verwerkt onderzoeksgegevens tot beleidsinformatie en 
beleidsvoorstellen op strategisch niveau; 

 Onderhoudt een in- en extern netwerk en vertegenwoordigt de organisatie in externe 
contacten, zoals financiële partners (o.a. zorgkantoor en -verzekeraars, accountants, 
ministeries van VWS en OCW, NZa); 

 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid op het eigen 
vakgebied door deelname aan het MT-overleg en door het opstellen van (jaar)plannen;  

 Je initieert projecten, voert deze samen met tijdelijke projectleden uit en implementeert na 
evaluatie van de projectonderdelen de resultaten;  

 
Resultaatgebied: control 
Resultaat: De organisatie is financieel in control en de financiële positie van de organisatie is 
gewaarborgd. Financiële analysewerkzaamheden zijn accuraat en professioneel uitgevoerd en 
vormen een betrouwbare basis voor advisering aan de Bestuurder. Mogelijke financiële risico’s zijn 
tijdig gesignaleerd.  
 Voert regie op de totstandkoming en uitvoering van de jaarlijkse financiële planning- en control 

cyclus; 
 Stelt in overleg met de Bestuurder de organisatie-brede (meerjaren)begroting en budgetten op; 
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 Bewaakt de begrotingen, budgetten, toewijzing en aanwending van financiële middelen, 
beoordeelt de financiële resultaten en voorziet het managementteam en de RvT van 
sturingsinformatie; 

 Zorgt voor een deugdelijke en tijdige financiële, zorg- en salarisadministratie; 
 Ziet toe op de registratie en verslaglegging omtrent de financiële bedrijfsvoering, 

zorgadministratie en zorgverantwoording binnen de organisatie, waaronder interne 
(management)rapportages, de jaarrekening(en) en belastingaangiften; 

 Zorgt voor een adequate interne controle en fungeert als aanspreekpunt voor de externe 
accountant; 

 Draagt zorg voor een zo optimaal mogelijke financieringspositie en signaleert tijdig mogelijke 
bedreigingen; 

 Draagt zorg voor productieafspraken met zorgkantoor, zorgverzekeraars en gemeente; 
 Vervangt manager P&O tijdens ziekte en verlof 
 
Resultaatgebied: leidinggeven 
Resultaat: De werkzaamheden zijn conform geldende kwaliteitseisen en binnen budget uitgevoerd. 
De eigen onderdelen van het verzuim- en personeelsbeleid zijn naar afspraak uitgevoerd.  
 Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het personeelsbeleid, zoals het voeren van 

functioneringsgesprekken en de werving en selectie; 
 Je geeft uitvoering aan delen van het verzuimbeleid en is daarbij verantwoordelijk voor de 

begeleiding van het verzuim;  
 Je stelt het jaarplan op voor jouw eigen organisatieonderdeel en bespreekt dit met de 

Bestuurder;  
 Je stelt rapportages op, analyseert gegevens en verricht diverse administratieve 

werkzaamheden.  
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden manager finance & control 
 
Kennis 
Kennis is vereist op hbo-niveau op het gebied van finance/accountancy, aangevuld met meerjarige 
leidinggevende ervaring. Tevens is er kennis vereist van (fiscale) wet- en regelgeving, financiën, 
bedrijfseconomie, rechtspositieregelingen en organisatiekennis. Tevens is kennis vereist van de 
werkwijze en procedure van de organisatie voor strategische beleidsontwikkeling evenals het 
bijhouden van actuele kennis op het gebied van relevante wet- en regelgeving en ontwikkelingen in 
de zorg.  
 
Zelfstandigheid 
Binnen kaders van het strategische organisatiebeleid en afspraken met de Bestuurder wordt 
strategisch beleid ontwikkeld. Het nemen van initiatief en vindingrijkheid zijn nodig voor het 
vertalen van gesignaleerde in- en externe ontwikkelen en het initiëren van strategische 
beleidsontwikkeling. Voor specifieke organisatorische vraagstukken is overleg met de Bestuurder 
mogelijk. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, motiveren, overtuigingskracht, creëren van draagvlak en het 
overbruggen van tegenstellingen zijn vereist bij het aansturen van het aandachtsgebied. Daarnaast 
zijn sociale vaardigheden zoals het overwinnen van weerstanden vereist bij in- en externe 
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contacten. Eisen worden gesteld aan onderhandelingsvaardigheid en het beheersen van 
conflictsituaties bij het ontwikkelen en invoeren van tactisch en strategisch beleid. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het functioneren van de dienst, bijbehorende 
budgetten en de ontwikkeling, implementatie en bewaking van het tactische en strategische beleid. 
Er is risico op materiële en immateriële schade bij de vertegenwoordiging van de organisatie in 
externe contacten. Invloed wordt uitgeoefend op het strategische beleid van de organisatie als lid 
van het managementteam. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van de 
financiële, salaris- en cliëntadministratie van de organisatie.  
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het leidinggeven, voor het adviseren van de 
bestuurder en bij het onderhouden van externe contacten. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is 
vereist voor het opstellen van beleidsnotities, jaarplannen en rapportages.   
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het werken met een computer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van uiteenlopende managementtaken, het bewaken van 
budgetten en bij beleidsontwikkeling. Daarnaast is oplettendheid vereist bij het signaleren van in- 
en externe ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving en bij het initiëren van 
bedrijfseconomisch en administratief beleid.  
Er is een risico dat onoplettendheid of foute grote nadelige gevolgen heeft voor het financieel-
economisch beheer van de Stichting. 
 
Overige functie-eisen 
 Volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het leidinggeven en het ontwikkelen 

van strategisch beleid als MT- lid. 
 Systematiek en ordelijkheid zijn vereist bij het ontwikkelen en bij het implementeren van 

strategisch beleid en bij de uitvoering van de financiële, salaris-en cliëntadministratie. 
 Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist bij het hebben van kennis van beleidsontwikkeling 

rondom de toekomststrategie en de financiële positie van de organisatie.  
 Er worden eisen gesteld aan voorkomen en gedrag vanwege interne en externe contacten, 

waarbij de organisatie vertegenwoordigd wordt. 
 
Inconveniënten 
Er is kans op psychische belasting door de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en 
implementatie van (bedrijfseconomisch) strategisch beleid.  
Psychische belasting kan ook ontstaan door de deadlines die in de diverse werkzaamheden 
voorkomen. 
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Functiebeschrijving planner 
 
Plaats in de organisatie  
Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een efficiënte en volledige planning van 
medewerkers voor alle roosters van alle afdelingen van de organisatie. Je organiseert de planning in 
het daarvoor gehanteerde planningssysteem. Je team ontvangt leiding van de manager finance en 
control.  
 
Jouw rol als planner 
Als planner heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om de planning in het 
daarvoor gehanteerde planningssysteem tijdig te realiseren en te communiceren. Je hebt een  
totaaloverzicht op de roosters, signaleert tekorten, overschotten en knelpunten en lost open- 
staande diensten op.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Realisatie werkrooster 
Resultaat: Het rooster van Sint Franciscus is tijdig beschikbaar voor medewerkers waarbij indien 
mogelijk rekening is gehouden met persoonlijke wensen. Het rooster is evenwichtig en voorziet in 
een verantwoorde bezetting, rekening houdend met cao en arbeidstijdenwet. 
 Werkroosters van alle medewerkers van het zorgcentrum zijn minimaal 2 maanden vooruit 

gepland en medewerkers zijn tijdig geïnformeerd over hun rooster;  
 Wijzigt dagelijks werkroosters naar aanleiding van bijzonderheden zoals ziekmeldingen; 
 Open diensten zijn op een verantwoorde manier ingevuld; 
 Realiseert een goede en efficiënte balans tussen organisatie- en werknemersbehoeften; 
 Verwerkt vakantie- en verlofaanvragen tijdig in het plansysteem; 
 Vakantieplanning wordt i.s.m. teamleiders verantwoord georganiseerd; 
 Houdt rekening met een evenredige werkverdeling tussen medewerkers ter voorkoming van 

plus- of minuren; 
 Signaleert afwijkingen in gecontroleerde, geaccordeerde of geregistreerde gewerkte uren of 

reistijd rapporteert dit aan de betreffende leidinggevende; 
 Verwerkt opleidingen, cursussen of andere bijeenkomsten tijdig in het plansysteem; 
 Controleert elke maand alle roosters en sluit deze af. 
 
Resultaatgebied: Communicatie 
Resultaat: Knelpunten in het rooster zijn tijdig gecommuniceerd met belanghebbenden. Wijzings- 
verzoeken zijn getoetst op haalbaarheid en tijdig doorgevoerd. 
 Medewerkers en leidinggevenden zijn via telefoon, mail of plansysteem te woord gestaan. 
 Vragen en problemen betreffende Nedap , het rooster, verlofuren etc. worden adequaat 

beantwoord; 
 Knelpunten in het roosteren zijn tijdig gesignaleerd naar de eigen en andere leidinggevenden 

gecommuniceerd; 
 Contacten met inleenorganisaties zijn tijdig gelegd, de openstaande diensten zijn tijdig en 

correct gecommuniceerd en/of ingevoerd in de daartoe gebruikte systemen; 
 Inzet van flex-medewerkers en externe medewerkers is georganiseerd; 
 Vragen of verzoeken over het rooster of roosterwijzigingen zijn tijdig afgehandeld; 
 Kennis over en de inrichting van het planningssysteem is up-to-date; 
 Medewerkers zijn tijdig in het bezit van inloggegevens voor Nedap en SDB Ayton; 
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 De benodigde administratieve werkzaamheden zijn verricht; 
 Beheert E-learning, verstrekt inloggegevens, beantwoord vragen en zoekt naar oplossingen bij 

problemen. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden 
 
Kennis 
Beschikt over relevante vakkennis op mbo-4 niveau, en over gedegen kennis van roostertechniek en 
kennis van cao en arbeidstijdenwet. Heeft inzicht in relatie tussen kwalificaties van medewerkers en 
organisatiebehoefte. Heeft kennis van en is vaardig met de voor de functie relevante 
geautomatiseerde systemen en heeft gedegen inzicht in de functionaliteiten daarvan. Heeft kennis 
van de voor de functie relevante richtlijnen en procedures en globaal inzicht in de zorgvisie en 
doelstellingen van de stichting.  
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen geldende richtlijnen en procedures 
waarbij prioriteiten en voortgangsbewaking zelf worden bepaald. Functionaris neemt initiatieven 
tot het vinden van oplossingen en is daarbij proactief en creatief. Kan bij problemen terugvallen op 
de Manager Finance & Control. 
 
Sociale vaardigheden  
Sociale vaardigheden zoals tact en luisteren zijn vereist in het kader van het plannen van een 
efficiënte inzet van medewerkers. Het informeren over en afstemmen van de planning met 
medewerkers en leidinggevenden stelt eisen aan het bewaren van de eigen houding. 
Overredingskracht is nodig in het omgaan met weerstanden in situaties waarin de planning niet 
naar wens is.  Geduld en doorzettingsvermogen is belangrijk. 
 
Risico’s, Verantwoordelijkheden en Invloed 
Functionaris is verantwoordelijk voor het efficiënt plannen van medewerkers in de door de 
teamleiders vastgestelde diensten. Er is een risico op inefficiëntie bij het inzetten van medewerkers 
en samenstellen van roosters. Bij het verwerken van mutaties en urenregistratie bestaat het risico 
van een foute salarisbetaling. Heeft invloed op cliënt tevredenheid en medewerker tevredenheid. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid  
Functionaris beschikt over op de taakstelling (toegesneden) goede mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid. 
 
Bewegingsvaardigheid  
Functionaris beschikt over de bewegingsvaardigheid voor het veelvuldig werken met een pc. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het efficiënt plannen van de inzet van medewerkers. Functionaris werkt 
accuraat en streeft naar maximale nauwkeurigheid. 
 
Overige functie-eisen  
Volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het inplannen en oplossen van knelpunten in de 
planning. Gevoel voor systematiek en ordelijkheid bij de gegevensregistratie m.b.t. de planning 
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Integriteit en discretie zijn vereist bij het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke medewerkers 
gegevens.  
 
Inconveniënten  
Er is sprake van fysieke belasting als gevolg van langdurig beeldschermwerk. Psychische belasting 
kan ontstaan door tijdsdruk bij het op- of bijstellen van de planning en bij het invullen van de open 
diensten. Kan geconfronteerd worden met negatieve reacties van medewerkers 
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Functiebeschrijving medewerker administratie - receptie 
 
Jouw rol als medewerker administratie – receptie 
Als medewerker administratie- receptie heb je een afwisselende en soms hectische baan. Jouw doel 
is enerzijds om inkomende telefoongesprekken correct af te handelen en cliënten en bezoek gastvrij 
te woord te staan en te helpen bij hun vragen. Anderzijds verricht je secretariële en administratieve 
taken ten behoeve van de zorg- en dienstverleningsproducten die worden aangeboden. Verder 
wordt de crediteuren-, debiteuren- en personele administratie tijdig, discreet en correct verwerkt.  
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals die de administratie en registratie 
uitvoert en op orde heeft. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig 
uitvoeren van financiële en administratieve taken en receptiediensten. Jouw team ontvangt leiding 
van de manager finance & control. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Receptiediensten     
Resultaat: bezoekers zijn correct ontvangen en doorverwezen. In en uitgaand telefoonverkeer is 
adequaat afgehandeld, bij calamiteiten is volgens procedures gehandeld. 
 Het afhandelen van telefoonverkeer en beantwoorden van informatieve vragen. 
 Het ontvangen van bezoekers en doorverwijzen naar hun bestemming. Tevens het kalmeren van 

bewoners welke verward of in paniek zijn en zo nodig het inschakelen van assistentie van 
collega’s. 

 Het houden van toezicht op de entree van de locatie, signaleert en attendeert belanghebbenden 
wanneer ongewenste situaties zich voordoen. 

 Het uitgeven van sleutels, en registratie hiervan, aan externen (onderhoudsbedrijven, kapsters, 
fysiotherapeuten e.d.) 

 Toezicht op installaties: toezicht op brandmeldings- en storingsinstallaties, het conform 
procedure handelen in geval van melding, het toezien op een correcte werking van het 
oproepsysteem en het melden van storingen aan de technisch medewerker. 

 Deelnemen aan bedrijfshulpverlening. 
 Het verzorgen van uitgaande post en verdelen van inkomende post. 
 Het kopiëren van infomappen voor nieuwe cliënten en medewerkers. 
 Het tijdig aanleveren van attenties voor medewerkers bij bijzondere gebeurtenissen. 

 
Resultaatgebied: Administratieve werkzaamheden 
Resultaat: algemene administratieve taken zijn volgens voorschriften uitgevoerd.  
 Het opmaken van zorg- en dienstverleningsovereenkomsten en facturen voor geleverde 

particuliere zorg. 
 Het beheren van de voorraad kantoorartikelen en de winkelvoorraad. 
 Het opnemen en bijhouden van reserveringen van vergaderruimten.   
 Het beheren van kasgelden 
 Het in Excel verwerken van de registratie van geleverde maaltijden aan Maaltijddienst Gilze  
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Resultaatgebied: Crediteuren-, debiteuren en personeelsadministratie     
Resultaat: De verschillende administraties zijn correct gevoerd en geaccordeerd. Achterstanden zijn 
tot een minimum beperkt.  
 Het zorgdragen voor de crediteuren- en debiteurenadministratie, controleert facturen, codeert 

en boekt deze in, maakt betalings- en incasso-opdrachten aan (na accordering), bewaakt 
openstaande posten en signaleert problemen. 

 Het up to date houden van personeelsdossiers. 
 Het registreren van personeels- en verzuimgegevens en zorgdragen voor de actualiteit in 

geautomatiseerde systemen (SDB, e-Care, e-learning) . 
 Het registreren van cliëntgegevens en het verwerken van mutaties. 
 Het boeken van kas- en bankboek in Exact. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
Kennis 
Door kennis en ervaring verkregen werk- en denkniveau op Mbo-4 niveau voor financieel- 
administratief medewerker. Aangevuld met een opleiding als telefoniste/receptioniste en 
praktische ervaring. Bedieningskennis van een telefooncentrale, parate kennis van functies en 
personen in de organisatie. Goede (basis)vaardigheid van Exact, Excel, Word en SDB. 
 
Zelfstandigheid 
De receptie – en financieel administratieve taken worden zelfstandig, binnen de gegeven richtlijnen 
en gemaakte afspraken, uitgevoerd met terugvalmogelijkheid op de Manager Finance & Controle.  
 
Sociale vaardigheden 
Correcte omgangsvormen. Vriendelijk te woord staan van cliënten en derden die het zorgcentrum 
bezoeken. In kunnen leven in de situatie van hulpbehoevende ouderen. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Is verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het eigen werk. Indien het toezicht op de installatie 
voor brand- en storingsmelding niet adequaat geschiedt of wanneer in geval van een melding niet 
overeenkomstig procedure zou worden gehandeld, is er risico voor letsel en schade. Bij verkeerde 
uitoefening van de functie is er kans op imagoschade voor de stichting. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Heldere en correcte mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is vereist in verband met schriftelijke verslaglegging. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Geen bijzondere eisen.  
 
Oplettendheid 
Tijdens de (financieel administratieve) werkzaamheden is oplettendheid vereist, vanwege de veel 
afleidende factoren.  
 
Overige functie-eisen 
 Representativiteit in voorkomen en gedrag, flexibiliteit.  
 Het goed kunnen omgaan met vertrouwelijke cliënt- en personeelsinformatie. 
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 Integriteit is vereist bij de omgang met contant geld.  
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op vanwege risico op eenzijdige werkhouding (beeldschermwerk) 
 Psychische belasting treedt op door het veelvuldig wisselen van de aandacht in combinatie met 

accuratesse. 
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Functieprofielen afdeling Zorg 
 

Functiebeschrijving teamleider Zorg 

 
Plaats in de organisatie  
Je stuurt een of meerdere teams aan die bestaan uit zorgprofessionals en organiseert, coördineert 
de werkzaamheden zodat een zo optimaal mogelijk woon- en zorgklimaat binnen het afgesproken 
verantwoordelijkheidsgebied wordt gerealiseerd. Je maakt deel uit van het MT en legt 
verantwoording af aan de Bestuurder. 
Daarnaast draag je zorg voor een gezond arbeidsklimaat, waarbinnen het personeelsbeleid van de 
afdeling gestalte krijgt en voer je als leidinggevende organisatorische en administratieve 
werkzaamheden uit. 
 
Jouw rol als teamleider Zorg 
Als teamleider heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je coacht en geeft leiding aan 
afdelingsmedewerkers en werkt een deel van je tijd mee in de directe zorgverlening.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied zorgproces   
Resultaat: Medewerkers zijn gemotiveerd en toegerust op hun taken en verantwoordelijkheden 
zodat zij doelstellingen ten aanzien van hun werkzaamheden realiseren en de kwaliteit van zorg 
verbeteren. Problemen in de uitvoering zijn adequaat opgelost. De zorg(leef)plannen en de 
uitvoering daarvan dragen bij aan de kwaliteit van de zorgverlening.  
 Je ben eindverantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden van het team en ziet toe op een 

juiste roosterplanning en op voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden;  
 Je bewaakt de voortgang, het proces en de uitvoering van het zorg(leef)plan en fungeert als 

voorzitter in het multidisciplinair overleg; 
 Je coacht en begeleidt werkbegeleiders, leerlingen en stagiaires tijdens hun leerproces en 

medewerkers (ad hoc) in het werkproces van de dagelijkse zorgverlening en je stuurt de 
praktijkopleider functioneel aan; 

 Je reageert ad hoc op situaties in de zorg, zoals het opvangen van ontevreden familieleden; 
 Je reageert ad hoc op situaties in de bed- en/of personeelsbezetting en is verantwoordelijk voor 

de roosterplanning; 
 Je houdt indicaties bij, beheert de wachtlijst en past de bezetting aan op de indicaties. 
 
Resultaatgebied: leidinggeven 
Resultaat: De zorgverlening is tijdig, naar tevredenheid van de cliënt, conform geldende 
kwaliteitseisen en binnen budget uitgevoerd. De eigen onderdelen van het verzuim- en 
personeelsbeleid zijn naar afspraak uitgevoerd en de administratie is op orde.  
 Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het personeelsbeleid, zoals het voeren van 

functioneringsgesprekken en de werving en selectie; 
 Je geeft uitvoering aan delen van het verzuimbeleid en is daarbij verantwoordelijk voor de 

begeleiding van het verzuim;  
 Je levert gegevens aan voor het jaarplan bij de bestuurder;  
 Je stelt rapportages op, analyseert gegevens en verricht diverse administratieve 

werkzaamheden.  
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Resultaatgebied: kwaliteit 
Resultaat: Er is een constructieve bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de zorg. 
 Je ziet toe op de totstandkoming, uitvoering en evaluatie van zorgleefplannen en op de naleving 

van protocollen met betrekking tot zorg- en verpleegtechnisch handelen op het niveau van 
Prezo-certificering;  

 Je toetst verpleegtechnische handelingen af bij medewerkers (handelingen waarvoor de 
teamleider zorg bevoegd en bekwaam is). 

 Je signaleert knelpunten in werkprocessen en dienstverlening en doet verbetervoorstellen aan 
de Bestuurder; 

 Je adviseert en coacht collega’s op vakinhoudelijk gebied; 
 Je levert een bijdrage aan de kwaliteit van de verpleegkundige zorg, o.a. door deelname aan 

werkgroepen en/of commissies; 
 Je ziet toe op de correcte uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen en schat risico’s 

correct in en meldt incidenten. 
 

Resultaatgebied beleid en advies 
Resultaat: Er is, al dan niet op projectmatige basis, een constructieve bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling en implementatie van het beleid rondom de zorgverlening. Vastgesteld beleid wordt 
gedragen en uitgevoerd door de medewerkers.  
 Je signaleert knelpunten en ontwikkelingen op het gebied van zorgverlening en doet 

verbetervoorstellen aan de Bestuurder; 
 Je initieert projecten, voert deze samen met tijdelijke projectleden uit en implementeert na 

evaluatie van de projectonderdelen de resultaten;  
 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het beleid op het gebied van 

zorg door deelname aan het MT overleg en door het opstellen van (jaar)plannen;  
 Je draagt zorg voor de instructie en voorlichting aan medewerkers op het gebied van preventie 

en fysieke belasting;  
 Je doet voorstellen aan het MT ten aanzien van de afdelingsbegroting en de 

investeringsbegroting; 
 Draagt zorg voor het realiseren van afdelingsdoelstellingen, als afgeleide van het jaarplan; 
 Vertaalt beleidsdoelen van de organisatie naar de eigen afdeling. 
 
Resultaatgebied: beheer 
Resultaat: Medicijnen en zorg- en verpleegartikelen zijn adequaat beheerd.  
 Je ziet toe op de bestelling en het beheer van medicijnen en zorg- en verpleegartikelen;  
 Je controleert en bewaakt de uitvoering van het medicijnbeleid i.s.m. arts en apotheek;  
 Je zorgt ervoor dat de dagelijkse gang van zaken op de andere afdelingen, bij afwezigheid van 

andere teamleiders binnen de organisatie, doorgang kan vinden; 
 Je neemt deel aan consignatiedienst en bedrijfshulpverleningsdienst; 
 Je hebt kennis van meld- en telefoonapparatuur, beveiligings- en brandmeldapparatuur en 

neemt volgens protocollen maatregelen bij calamiteiten. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden teamleider Zorg 
 
Kennis 
Afgeronde opleiding op hbo-niveau is vereist, aangevuld met relevante werkervaring. Daarnaast is 
ervaring met het geven van leiding en kennis van managementtechnieken (op hbo-niveau) vereist. 
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Kennis is vereist van de organisatie, de dienstverlening en relevante wet- en regelgeving. 
Ontwikkelingen binnen het vakgebied worden bijgehouden.  
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van het vastgestelde zorgbeleid. 
Organisatorische, personele problemen worden zelfstandig opgelost. Initiatief is nodig bij het geven 
van leiding en het toezien op de continuïteit en kwaliteit van de zorgverlening. Terugval is mogelijk 
op de Bestuurder.  
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid, kunnen stimuleren en motiveren zijn vereist bij 
het geven van leiding en bij contacten met cliënten en hun cliëntsystemen. Het overbruggen van 
tegenstellingen zijn van belang bij het coördineren van de zorgverlening, waarbij meerdere 
disciplines zijn betrokken. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het coördineren van werkzaamheden en het bijdragen 
aan de uitvoering van het personeelsbeleid, het coördineren van de multidisciplinaire zorgverlening 
bij een groep cliënten en het leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van verpleegkundige zorg. Er 
is kans op materiële schade bij het uitvoeren van het personeelsbeleid. Er is kans op imagoschade 
bij contacten met medewerkers, cliënten en het cliëntsysteem. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor contacten met medewerkers in het kader van 
leidinggeven en voor het voeren van gesprekken met cliënten en het cliëntsysteem. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van het zorg(leef)plan, administratieve 
werkzaamheden en verbetervoorstellen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is van belang voor het regelmatig gebruik van een personal computer, 
waarbij enige snelheid is vereist. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is nodig bij het geven van leiding waarbij er gelet moet worden op de kwaliteit van 
zorg en het uitvoeren van het personeelsbeleid. Ook is oplettendheid van belang van het verplegen 
en verzorgen en het coördineren van het zorgproces.  
 
Overige functie-eisen 
 Volharding en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het stimuleren van medewerkers in het 

kader van leidinggeven.  
 Systematisch, hygiënisch en ordelijk werken zijn o.a. van belang bij het coördineren van 

werkzaamheden. 
 Integriteit en betrouwbaarheid is vereist bij het omgaan met cliëntgegevens en 

personeelsgegevens.  
 Representativiteit voorkomen en gedrag is van belang in de contacten met cliënten en het 

cliëntsysteem. 
 
Inconveniënten 
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Psychische belasting kan optreden door piekbelasting en het werken onder tijdsdruk bij het 
combineren van coördinerende en uitvoerende werkzaamheden. Daarnaast zorgt de 
verantwoordelijkheid voor het personeel en kwaliteit van zorg voor psychische belasting.  
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Functiebeschrijving hbo-verpleegkundige 
 
Plaats in de organisatie  
Binnen de intra- en extramurale zorgteams ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
aanbieden en leveren van welzijn en zorg op maat. Dit betekent dat de zorg is afgestemd op de 
wensen, vragen, behoeften en eigen leefstijl van de cliënt. De zorg wordt zo geleverd dat de cliënt 
de regie heeft en zijn leven zoveel mogelijk op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Voor 
de teams geldt aanvullend dat zij ook welzijns-, woon- en ondersteuningsdiensten bieden waar dat 
nodig is. Jouw team ontvangt leiding van de teamleider zorg. 
 
Jouw rol als hbo-verpleegkundige 
Als hbo-verpleegkundige heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je verleent welzijns- 
en verpleegkundige zorg aan cliënten met somatische en/of psychische problematiek en draagt zorg 
voor de totstandkoming, uitvoer en coördinatie van het zorgleefplan rondom toegewezen cliënten. 
Ook kan sprake zijn van intensieve begeleiding aan cliënten met psychiatrische en/of 
psychogeriatrische problematiek, of in een terminaal stadium. 
Ook span je je in voor het bevorderen van de verpleegkundige zorg.  
Je bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, familie of mantelzorgers, zorgprofessionals en jouw 
teamleden.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Welzijn en zorgverlening 
Resultaat: De cliënt is voorzien van een passende aanpak van de welzijns- zorgverlening en tevreden 
over de geleverde zorg. Verpleegkundige handelingen zijn adequaat en conform protocollen 
uitgevoerd. 
 Verpleegt, verzorgt en begeleidt cliënten volgens het zorgleefplan en stimuleert de 

zelfredzaamheid van de cliënt;  
 Biedt tevens intensieve begeleiding aan cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische 

problematiek, of in een terminaal stadium; 
 De verzorgende en mbo-verpleegkundige coachen bij het op juiste wijze gebruiken van het 

triage handboek; 
 Het beheersen van de vaardigheid klinisch redeneren; 
 Verricht meer complexe verpleegtechnische handelingen op het deskundigheidsniveau en 

waarvoor bevoegd en bekwaam (bijv. wondverzorging);  
 Observeert de cliënt, rapporteert en handelt bij gesignaleerde veranderingen in de toestand van 

de cliënt, o.a. door het inschakelen van behandelaren. 
 

Resultaatgebied: Zorgproces en afstemming 
Resultaat: Het zorgleefplan is actueel, volledig en afgestemd op de indicatie en zorgbehoefte van de 
cliënt. De zorgverlening is optimaal georganiseerd en gecoördineerd, afgestemd met verschillende 
disciplines en continuïteit is geborgd. Cliënt en verwanten zijn tijdig en op professionele wijze 
geïnformeerd over het ziekteverloop en begeleid bij de gevolgen hiervan. 
 Stelt, in overleg met de cliënt en betrokkenen, op basis van de indicatie het zorgleefplan op, 

evalueert deze en stelt bij; 
 Coördineert de uitvoering van het zorgleefplan, geeft aanwijzingen aan de betrokken 

zorgmedewerkers hieromtrent; 
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 Bewaakt de kwaliteit en continuïteit van de verpleegkundige zorg rondom toegewezen cliënten; 
onder andere door het bijdragen aan cliëntenbesprekingen in het multidisciplinair overleg, ter 
vervanging van teamleider; 

 Treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van verpleging voor het cliëntsysteem 
en zorgt voor afstemming over de zorgverlening met betrokken zorgmedewerkers in 
bijvoorbeeld multidisciplinair overleg. 

 
Resultaatgebied: Kwaliteit en ontwikkeling  
Resultaat: Leerlingen, stagiairs en nieuwe collega’s zijn deskundiger doordat er proactieve 
ondersteuning is geboden. De verpleegkundige zorg wordt continu verbeterd, kwaliteit wordt 
bevorderd en sluit zoveel mogelijk aan bij de individuele zorgbehoefte. 
 Geeft advies, instructie, informatie en werkbegeleiding aan leerlingen en stagiairs op hbo-niveau 

en werkt nieuwe collega’s in; 
 Coacht collega’s; 
 Signaleert, inventariseert en rapporteert knelpunten in het verpleegkundig proces; 
 Doet voorstellen voor verbetering en bevordering van de verpleegkundige zorg door o.a. het 

initiëren van verbeter- en kwaliteitstrajecten, participatie in projecten en werkgroepen en het 
opstellen van protocollen en procedures; 

 Bewaakt de kwaliteit van het zorgleefplan; 
 Heeft een rol bij het aanvragen van indicatie CIZ en onderhoudt de betreffende contacten; 
 Neemt deel aan cliëntbesprekingen en teamoverleg; 
 Verricht administratieve werkzaamheden, zoals schriftelijke overdrachten, voortvloeiend uit de 

werkzaamheden; 
 Houdt eigen vakkennis en kunde op peil; 
 Volgt nieuwe ontwikkelingen. 

 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden hbo-verpleegkundige 
 
Kennis 
Een afgeronde hbo-opleiding verpleegkunde is vereist, aangevuld met meerjarige ervaringskennis. 
Kennis van methodieken voor de betreffende cliëntgroep is vereist. Kennis en ontwikkelingen in het 
vakgebied worden bijgehouden. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden verricht binnen de kaders van het zorgleefplan. Inhoudelijke problemen 
op verpleegkundig gebied worden zelfstandig opgelost, waarbij in afwijkende (multi-) problematiek 
afgeweken wordt van standaarden op basis van klinisch redeneren. Op het vlak van de medische 
zorg wordt gewerkt in opdracht van de arts. Vindingrijkheid is vereist voor het oplossen van 
knelpunten in de zorgverlening. Inhoudelijk is terugval op collega’s mogelijk. Bij organisatorische 
problemen is terugval op de leidinggevende mogelijk. 
 
Sociale vaardigheden 
Tact, luisteren, inlevingsvermogen, motiveren en een respectvolle benadering zijn nodig bij het 
bieden van verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg en het psychosociaal begeleiden 
van (terminale) cliënten, familie of mantelzorgers. Weet om te gaan met onbegrepen gedrag en 
stimuleert m.b.t. de welzijnsdoelstelling. Eisen worden gesteld aan overtuigingskracht en het 
overbruggen van tegenstellingen bij het in overleg opstellen van het zorgleefplan en bij het 
coördineren en bewaken van de zorgverlening.  
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Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het coördineren van zorgverlening. Er is 
risico op het veroorzaken van immateriële schade in de contacten met cliënten en verwanten. Er is 
risico op het toebrengen van persoonlijk letsel aan cliënten bij het uitvoeren van triage en het 
verrichten van meer complexe verpleegtechnische handelingen. Verantwoordelijkheid wordt 
gedragen voor de kwaliteit van verpleegkundige zorgverlening. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het onderhouden van contacten met cliënten en 
hun verwanten en bij het participeren in het multidisciplinair overleg. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van het zorgleefplan en overdrachtsrapporten. 
Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het gebruik van mimiek bij het communiceren 
met cliënten in een terminaal stadium. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het observeren van cliënten, het verrichten van meer complexe 
verpleeg-/medisch technische handelingen en voor bewaking van de continuïteit van zorg rondom 
toegewezen cliënten. Is alert op verbetering en bevordering van de kwaliteit van (verpleegkundige) 
zorgverlening. 
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is van belang voor het intensief verplegen van cliënten, psychosociaal 

begeleiden van cliënten en hun verwanten en voor kwaliteitsbewaking. 
 Ordelijk, systematisch en hygiënisch werken zijn nodig bij het uitvoeren en coördineren van de 

dagelijkse zorg en het verrichten van meer complexe verpleeg-/medisch technische handelingen.  
 Integriteit en betrouwbaarheid is nodig in verband met het omgaan met vertrouwelijke 

gegevens van cliënten. 
 Representatief voorkomen en gedrag is van belang bij contacten met de cliënt en diens relaties.  
 Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist voor het herkennen van veranderingen in de 

toestand van de cliënt en bij het verrichten van verpleeg-/medisch technische handelingen. 
 Inzicht in multi-pathologie en enige kennis van polyfarmacie. 
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting kan ontstaan door het vele malen per dag tillen/verplaatsen van cliënten met 

behulp van tilhulpmiddelen, lopen en staan. 
 Psychische belasting kan ontstaan door regelmatige, meer langdurige en/of diepgaande 

confrontatie met leed van cliënten en hun verwanten en het aangesproken worden op 
(afwijkende) wensen/verwachtingen ten aanzien van zorgverlening en de kwaliteit van de 
(verpleegkundige) zorgverlening. 

 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met onaangenaam 
aandoende en risicovolle materialen, ruimtes en medicatie.  

 Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan door fysiek belastende werkzaamheden en risico’s zoals 
prikincidenten en besmetting.  

 



 

 

44 

  



 

 

45 

Functiebeschrijving mbo-verpleegkundige 
 
Plaats in de organisatie  
Binnen de intra- en extramurale zorgteams ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
aanbieden en leveren van welzijn en zorg op maat. Dit betekent dat de zorg is afgestemd op de 
wensen, vragen, behoeften en eigen leefstijl van de cliënt. De zorg wordt zo geleverd dat de cliënt 
de regie heeft en zijn leven zoveel mogelijk op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Voor 
de teams geldt aanvullend dat zij ook welzijns-, woon- en ondersteuningsdiensten bieden waar dat 
nodig is. Jouw team ontvangt leiding van de teamleider zorg 
 
Jouw rol als mbo-verpleegkundige 
Als mbo-verpleegkundige heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je verleent welzijns- 
en verpleegkundige zorg aan cliënten met somatische en/of psychische problematiek en draagt zorg 
voor de totstandkoming, uitvoer en coördinatie van het zorgleefplan rondom toegewezen cliënten. 
Ook kan sprake zijn van intensieve begeleiding aan cliënten met psychiatrische en/of 
psychogeriatrische problematiek, of in een terminaal stadium.  
Je bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, familie of mantelzorgers, de zorgprofessionals en 
jouw teamleden. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Welzijn en zorgverlening 
Resultaat: De cliënt is voorzien van een passende aanpak van welzijns- en zorgverlening en tevreden 
over de geleverde zorg. Verpleegkundige handelingen zijn adequaat en conform protocollen 
uitgevoerd. De welzijns- en verpleegkundige zorg worden continu verbeterd en sluit zoveel mogelijk 
aan bij de individuele zorgbehoefte. 
 Verpleegt, verzorgt en begeleidt cliënten volgens het zorgleefplan en stimuleert het welzijn en 

de zelfredzaamheid van de cliënt;  
 Biedt tevens intensieve begeleiding aan cliënten met psychiatrische, psychogeriatrische 

problematiek of in een terminaal stadium; 
 De verzorgende coachen bij het op juiste wijze gebruiken van het triage handboek. 
 Het beheersen van de vaardigheid klinisch redeneren.  
 Verricht meer complexe verpleegtechnische handelingen op het deskundigheidsniveau 

waarvoor bevoegd en bekwaam (bijv. wondverzorging); 
 Observeert de cliënt, rapporteert en handelt bij gesignaleerde veranderingen in de toestand van 

de cliënt. 
 
Resultaatgebied: Zorgproces en afstemming 
Resultaat: Het zorgleefplan is actueel, volledig en afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt. De 
zorgverlening is optimaal georganiseerd en gecoördineerd, afgestemd met verschillende disciplines 
en de continuïteit is geborgd. Cliënt en verwanten zijn tijdig en op professionele wijze geïnformeerd 
over het ziekteverloop en begeleid bij de gevolgen hiervan. 
 Stelt, in overleg met de cliënt en betrokkenen, het zorgleefplan op, evalueert deze en stelt bij; 
 Ziet toe op de uitvoering van het zorgleefplan en geeft aanwijzingen aan de betrokken 

medewerkers;  
 Bewaakt de kwaliteit en continuïteit van zorg rondom toegewezen cliënten, onder andere door 

het bijdragen aan cliëntenbesprekingen in het multidisciplinair overleg, ter vervanging van 
teamleider; 
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 Treedt op als aanspreekpunt voor vragen op het gebied van verpleging voor familie en 
mantelzorgers. 

 
Resultaatgebied: Kwaliteit en ontwikkeling  
Resultaat: Leerlingen, stagiairs en nieuwe collega’s zijn deskundig begeleid en er is proactieve 
ondersteuning geboden. Ze zijn gevraagd en ongevraagd gecoachte en van feedback voorzien. 
 Geeft advies, instructie, informatie en werkbegeleiding aan leerlingen en stagiairs op mbo-

niveau en werkt nieuwe collega’s in; 
 Coacht collega’s; 
 Signaleert, inventariseert en rapporteert knelpunten in het verpleegkundig proces; 
 Levert een bijdrage aan verbetering van de verpleegkundige zorg door o.a. participatie in 

projecten en werkgroepen en draagt bij aan protocollen en procedures; 
 Bewaakt de kwaliteit van het zorgleefplan; 
 Heeft een rol bij het aanvragen van indicatie CIZ en onderhoudt de betreffende contacten; 
 Verricht administratieve werkzaamheden, zoals schriftelijke overdrachten, voortvloeiend uit de 

werkzaamheden 
 Neemt deel aan cliëntbesprekingen en teamoverleg; 
 Houdt eigen vakkennis en kunde op peil; 
 Volgt nieuwe ontwikkelingen. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden mbo-verpleegkundige 
 
Kennis 
Een afgeronde mbo-4 opleiding verpleegkunde is vereist, aangevuld met meerjarige 
ervaringskennis. Kennis van methodieken voor de betreffende cliëntgroep is vereist. Kennis en 
ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens procedures en richtlijnen. Verpleegkundige 
problemen worden zelfstandig opgelost. Initiatief is vereist bij het opstellen van het zorgleefplan, in 
overleg met betrokkenen en het multidisciplinair team en in de directe zorgverlening rondom de 
toegewezen cliënten. Terugval is mogelijk op collega’s en op medisch gebied op deskundigen van 
buiten de organisatie (o.a. de arts). Terugval op organisatorisch gebied is mogelijk op de 
leidinggevende. 
 
Sociale vaardigheden 
Tact, luisteren, inlevingsvermogen, motiveren, coachen en een respectvolle benadering zijn nodig 
bij het bieden van verpleegkundige zorg en het psychosociaal begeleiden van (terminale) cliënten, 
familie en mantelzorgers. Eisen worden gesteld aan overtuigingskracht en het overbruggen van 
tegenstellingen bij het in overleg opstellen van het zorgleefplan en bij het coördineren en bewaken 
van de zorgverlening.  
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op materiële schade bij het coördineren van zorgverlening. Er is risico op immateriële 
schade bij het onderhouden van contacten met cliënten en hun verwanten. Er is risico op het 
toebrengen van persoonlijk letsel aan cliënten bij het uitvoeren van meer verpleegtechnische 
handelingen. 
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Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het onderhouden van contacten met cliënten en 
hun verwanten en bij het participeren in het multidisciplinair overleg. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van het zorgleefplan en overdrachtsrapporten.  
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het observeren van cliënten, het verrichten van meer complexe 
verpleegtechnische handelingen en voor coördinatie van het zorgleefplan rondom toegewezen 
cliënten 
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is van belang voor het intensief verplegen van cliënten en het 

psychosociaal begeleiden van cliënten en hun verwanten. 
 Ordelijk, systematisch en hygiënisch werken zijn nodig bij het uitvoeren en coördineren van de 

dagelijkse zorg en het verrichten van meer verpleegtechnische handelingen.  
 Integriteit en betrouwbaarheid is nodig in verband met het omgaan met vertrouwelijke 

gegevens van cliënten. 
 Representatief voorkomen en gedrag is van belang bij contacten met de cliënt en diens relaties.  
 Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist voor het herkennen van veranderingen in de 

toestand van de cliënt en bij het verrichten van verpleegtechnische handelingen. 
 Inzicht in multi-pathologie en enige kennis van polyfarmacie.  
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting kan ontstaan door het vele malen per dag tillen/verplaatsen van cliënten met 

behulp van tilhulpmiddelen, lopen en staan. 
 Psychische belasting kan ontstaan door regelmatige, meer langdurige en/of diepgaande 

confrontatie met leed van cliënten en hun verwanten en het aangesproken worden op 
(afwijkende) wensen/verwachtingen ten aanzien van zorgverlening. 

 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met onaangenaam 
aandoende en risicovolle materialen, ruimtes en medicatie.  

 Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan door fysiek belastende werkzaamheden en risico’s zoals 
prikincidenten en besmetting.  
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Functiebeschrijving medisch pedicure 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals die samen bewoners verzorgen zodanig 
dat deze zelf de regie houdt over zijn eigen leven. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de verzorging. Jouw team ontvangt leiding van de teamleider zorg. 
 
Jouw rol als medisch pedicure 
Als medisch pedicure heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om 
bewoners met problematische voeten, te verzorgen en tijdig te signaleren, behandelen of 
doorverwijzen als de situatie wijzigt.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Voetbehandeling  
Resultaat: Pijn- en/of gezondheidsklachten en wensen van bewoners zijn geïnventariseerd, indicaties 
en contra-indicatie voor de uitvoering van voetbehandeling zijn gesignaleerd en de behandeling is 
volgens plan uitgevoerd en geëvalueerd. Relevante gegevens zijn vastgelegd.  
 Stelt, op verzoek van de (huis)arts en/of diens eerste contactpersoon een voetverzorgingsplan 

op en voert dit uit conform de richtlijnen;  
 Draagt zorg voor het verbeteren van de voetconditie van bewoners; 
 Evalueert de verzorging, toetst het aan het voetverzorgingsplan en stelt de verzorging zo nodig 

bij, rapporteert in het digitale zorgdossier; 
 Voert een adequate rapportage waaronder het vastleggen van de gegevens overeenkomstig de 

gemaakte afspraken. 
 
Resultaatgebied: Advies  
Resultaat: Verpleegkundigen, verzorgenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd en/of 
geadviseerd over voetonderzoek en (on)mogelijkheden van voetbehandeling. Werkzaamheden zijn 
overgedragen aan en afgestemd met collega's waardoor het welzijn van de bewoner is bevorderd. 
 informeert, instrueert en adviseert verpleegkundigen en verzorgenden in het kader van 

voetverzorging (bijvoorbeeld door het geven van schoenadviezen); 
 signaleert ontwikkelingen binnen het vakgebied, beoordeelt deze op toepasbaarheid in de 

organisatie en adviseert de leidinggevende hierover. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden medisch pedicure 
 
Kennis 
Een afgeronde mbo-opleiding tot medisch pedicure is vereist, aangevuld met specialisatie diabetes, 
werkervaring en specifieke vakkennis van de doelgroep. Praktische kennis van andere 
werkterreinen is van belang voor het uitvoeren of afstemmen van de werkzaamheden. 
Ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden en beoordeeld op eventuele 
toepassingsmogelijkheden. 
 
Zelfstandigheid 
Binnen zorgleefplannen, planningen en richtlijnen worden de werkzaamheden zelfstandig verricht.  
Vindingrijkheid is nodig om afwijkende problemen zelfstandig op te lossen, waarbij inzicht in 
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ziektebeelden van belang is om zelfstandig prioriteiten te stellen. Inhoudelijke terugval is mogelijk 
op de behandelend arts en organisatorische terugval is mogelijk op de teamleider zorg. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals motiveren, stimuleren, tact, invoelend vermogen en begeleiden zijn van 
belang in de contacten met bewoners. Het overbruggen van tegengestelde belangen is van belang 
bij het afstemmen over het verloop van de voetverzorging en er worden eisen gesteld aan het 
vermogen om om te gaan met psychogeriatrische cliënten, samen te werken, te infomeren en te 
communiceren met diverse in- en externen. 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van lichamelijk letsel bij bewoners bij het uitvoeren van 
voetverzorgende behandelingen. Daarnaast is risico op het veroorzaken van materiële schade door 
verspilling of onjuist gebruik van materialen en apparatuur. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het contact met de bewoners en 
collega's. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren in het digitale 
zorgdossier.  
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het uitvoeren van voetbehandelingen.  
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het observeren van bewoners tijdens het uitvoeren van verzorgende 
voetbehandelingen en het signaleren van veranderingen in de toestand van bewoners. 
 
Overige functie-eisen 
 Eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het stimuleren cliënten en verzorgenden tot 

voetverzorging.  
 Ordelijk en hygiënisch werken is vereist bij het verzorgen en behandelen van voeten van 

bewoners. 
 Integriteit is vereist in de omgang met bewonersgegevens. Eisen worden gesteld aan 

representatief voorkomen en gedrag in contacten met bewoners.  
 Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het signaleren van veranderingen in de toestand 

van de bewoner. 
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op door het werken in ongemakkelijke houdingen. 
 Psychische belasting treedt op door confrontatie met leed van bewoners bij het verrichten van 

de werkzaamheden. 
 Er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van het uitvoeren van voetverzorgende handelingen 

met soms scherp materiaal. 
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Functiebeschrijving Verzorgende 3 (IG) 
 
Plaats in de organisatie  
Binnen de intra- en extramurale zorgteams ben je samen met je collega’s verantwoordelijk voor het 
aanbieden en leveren van welzijn en zorg op maat. Dit betekent dat de zorg is afgestemd op de 
wensen, vragen, behoeften en eigen leefstijl van de cliënt. De zorg wordt zo geleverd dat de cliënt 
de regie heeft en zijn leven zoveel mogelijk op de door hem gewenste wijze kan voortzetten. Voor 
de teams geldt aanvullend dat zij ook welzijns-, woon- en ondersteuningsdiensten bieden waar dat 
nodig is. Jouw team ontvangt leiding van de teamleider zorg. 
 
Jouw rol als Verzorgende 3(IG) 
Als Verzorgende 3(IG) heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je stelt het concept 
zorgleefplan op, voert het zorgleefplan uit en je zorgt dat de cliënt zo veel mogelijk eigen regie voert 
op gebied van wonen, zorg en welzijn. Je signaleert en rapporteert tijdig wanneer de lichamelijke of 
geestelijke situatie verandert en er bijvoorbeeld aanpassingen aan het zorgleefplan nodig zijn. Je 
bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, de familie en mantelzorgers en jouw teamleden.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Welzijn en zorgverlening 
Resultaat: De zorgverlening sluit aan bij de vragen en de wensen van de cliënt. De cliënt en zijn 
systeem zijn meegenomen in en geadviseerd over de zorgverlening. Er is een bijdrage geleverd aan 
de kwaliteit van leven van de cliënt, de zelfredzaamheid van de cliënt is zoveel mogelijk gestimuleerd 
en de eigen regie gerespecteerd. Er is gewerkt conform afspraken gemaakt in het zorgleefplan. 
 Verzorgt en begeleidt de cliënten volgens het zorgleefplan;  
 Verricht verzorgende en verpleegtechnische handelingen op het deskundigheidsniveau en 

waarvoor je bevoegd en bekwaam bent; 
 Observeert de cliënt, rapporteert en handelt bij gesignaleerde veranderingen in de toestand van 

de cliënt; 
 Stimuleert de zelfredzaamheid van de cliënt; 
 Geeft in voorkomende gevallen intensieve begeleiding aan cliënten, bijvoorbeeld in een 

terminaal stadium.  
 

Resultaatgebied: Zorgproces en afstemming 
Resultaat: Bijzonderheden zijn tijdig onder de aandacht gebracht en er is een actueel zorgleefplan. 
 Meldt bijzonderheden en levert input voor het op- en bijstellen en evalueren van het 

zorgleefplan m.b.t. de zorg; 
 Kan in stabiele zorgsituaties het concept zorgleefplan opstellen in overleg met de cliënt, familie 

of mantelzorgers en coördineert de betreffende zorgverlening; 
 Geeft aanwijzingen aan Helpenden (plus), stagiaires, leerlingen en vrijwilligers bij de uitvoering 

van het zorgleefplan; 
 Beantwoordt vragen en stemt af met familie, mantelzorgers en/of betrokken zorgprofessionals 

over de uitvoering van het zorgleefplan.  
 
Resultaatgebied: Kwaliteit en ontwikkeling  
Resultaat: Vanuit het vakgebied is deelgenomen aan overleggen en projecten.  
 Neemt deel aan cliëntbesprekingen en teamoverleg; 
 Neemt deel aan projecten en werkgroepen; 
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 Verricht administratieve werkzaamheden, zoals schriftelijke overdrachten, voortvloeiend uit de 
werkzaamheden; 

 Houdt eigen vakkennis en kunde op peil; 
 Volgt nieuwe ontwikkelingen. 

  
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Verzorgende 3(IG) 
 
Kennis 
Een afgeronde mbo-3 opleiding verzorgende (IG) is vereist. Kennis van methodieken voor de 
betreffende cliëntgroep is vereist. Kennis en ontwikkelingen in het vakgebied worden bijgehouden. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden verricht volgens procedures, richtlijnen en het opgestelde zorgleefplan. 
Problemen met betrekking tot de dagelijkse zorgverlening worden zoveel mogelijk zelfstandig 
opgelost. Terugval op inhoudelijk gebied is mogelijk op de verpleegkundige of leidinggevende.  
 
Sociale vaardigheden 
Tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid en een respectvolle benadering zijn nodig bij het 
uitvoeren van zorg en bij het informeren van de cliënt, familie en mantelzorgers en betrokken 
zorgprofessionals.  
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op immateriële schade in contacten met cliënten en het cliëntsysteem. Er is risico op het 
toebrengen van persoonlijk letsel aan cliënten bij de dagelijkse zorgverlening. Er is risico op 
materiële schade bij het uitvoeren van zorg.  
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het informeren van de cliënt en het cliëntsysteem, 
in contacten met collega's en in diverse overlegsituaties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is 
vereist bij het opstellen van rapportages en het bijdragen aan het op- en bijstellen van het 
zorgleefplan. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van verpleegtechnische (voorbehouden) 
handelingen waarvoor bevoegd en bekwaam. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de zorg en bij het signaleren van veranderingen op 
het gebied van gezondheid en welbevinden van de cliënt. Ook is oplettendheid vereist bij het 
leveren van een bijdrage aan het opstellen van het zorgleefplan en de afstemming met collega’s.  
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Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is van belang voor het verzorgen en motiveren van cliënten. 
 Ordelijk, systematisch en hygiënisch werken zijn nodig bij het uitvoeren van de dagelijkse zorg.  
 Integriteit en betrouwbaarheid is nodig in verband met het omgaan met vertrouwelijke 

gegevens van cliënten. 
 Representatief voorkomen en gedrag is van belang bij contacten met de cliënt en diens relaties.  
 Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist voor het herkennen van veranderingen in de 

toestand van de cliënt en bij het verrichten van verpleegtechnische (voorbehouden) 
handelingen. 

 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting kan ontstaan door het vele malen per dag tillen en ondersteunen van cliënten 

bij de lichamelijke verzorging waarbij gebruik wordt gemaakt van tilhulpmiddelen. 
 Psychische belasting treedt op door regelmatige, maar niet diepgaande, confrontatie met leed 

van cliënten en door onbegrepen gedrag van de cliënt.  
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met onaangenaam 

aandoende en risicovolle materialen, ruimtes en medicatie.  
 Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan door fysiek belastende werkzaamheden en risico’s zoals 

prikincidenten en besmetting.  
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit de toenemende zorgvraag en – zwaarte en het 

daarbij kunnen stellen van prioriteiten en de eigen grenzen.  
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Addendum Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) of somatiek (GVS) 
 
Toelichting addendum 
Dit addendum is uitsluitend bedoeld als aanvulling op de functiebeschrijving van Verzorgende 3 (IG) 
en dient gelezen te worden als aanvulling op dit functiebeeld. 
 
Jouw rol als Gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie (GVP) of Gespecialiseerd verzorgende 
Somatiek (GVS). 
Als GVP of GVS heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je voert het zorgleefplan uit, 
biedt intensieve begeleiding en je zorgt dat de cliënt met psychiatrische en/of psychogeriatrische 
en/of somatische problematiek zo veel mogelijk zijn eigen regie voert op gebied van wonen, zorg en 
welzijn. Je signaleert en rapporteert tijdig wanneer de lichamelijke of geestelijke situatie verandert 
en er bijvoorbeeld aanpassingen aan het zorgleefplan nodig zijn. Je begeleidt en coacht de collega’s 
in het team in de omgang met cliënten met psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek. 
Je bent een belangrijke schakel tussen de cliënt, de familie, mantelzorgers en jouw teamleden.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Welzijn en zorgverlening 
Resultaat: De zorgverlening sluit aan bij de vragen en de wensen van de cliënt met somatische, 
psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek. De cliënt, zijn familie en mantelzorgers zijn 
meegenomen in en geadviseerd over de zorgverlening. Er is een bijdrage geleverd aan de kwaliteit 
van leven van de cliënt, de zelfredzaamheid van de cliënt is zoveel mogelijk gestimuleerd en de  
eigen regie zoveel mogelijk gerespecteerd. Er is gewerkt conform afspraken gemaakt in het 
zorgleefplan. 
 Geeft intensieve begeleiding en verpleging aan cliënten met psychiatrische en/of 

psychogeriatrische of somatische problematiek; 
 Behartigt de kwaliteit van leven van de psychiatrische en/of psychogeriatrische of somatische 

cliënt; 
 Ondersteunt, adviseert en begeleidt familie, mantelzorgers van psychiatrische en/of 

psychogeriatrische cliënten. 
 

Resultaatgebied: Zorgproces en afstemming 
Resultaat: Bijzonderheden zijn tijdig onder de aandacht gebracht en er is een actueel zorgleefplan. 
 Beantwoordt vragen en stemt af met familie, mantelzorgers en/of betrokken zorgprofessionals 

over de uitvoering van het zorgleefplan.  
 
Resultaatgebied: Kwaliteit en ontwikkeling  
Resultaat: Teamleden, familie, mantelzorgers en vrijwilligers zijn optimaal begeleid en ondersteund 
op het specifieke kennisgebied. 
 Begeleidt, adviseert en professionaliseert teamleden, familie, mantelzorgers en vrijwilligers in 

het contact met psychiatrische en psychogeriatrische cliënten; 
 Geeft klinische lessen aan teamleden en vrijwilligers. 
 Verzorgt mantelzorgavonden. 
 Fungeert als vraagbaak voor collega’s.  
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Aanvullende kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Gespecialiseerd verzorgende 
psychogeriatrie (GVP) of Gespecialiseerd verzorgende Somatiek. 
 
Kennis 
Een afgeronde mbo-3 opleiding verzorgende is vereist, aangevuld met een gespecialiseerde 
opleiding GVP of gespecialiseerde opleiding GVS én meerjarige ervaringskennis. Kennis van 
methodieken voor de betreffende cliëntgroep is vereist. Kennis en ontwikkelingen in het vakgebied 
worden bijgehouden. 
 
Zelfstandigheid 
Initiatief en probleemoplossend vermogen zijn vereist bij de dagelijkse (intensieve) zorgverlening, 
zoals het ingrijpen bij groepsprocessen.  
 
Sociale vaardigheden 
Tact, inlevingsvermogen, hulpvaardigheid, stimuleren en een respectvolle benadering zijn nodig bij 
het uitvoeren van zorg, het hebben van intensieve contacten met cliënten bij wie sprake is van 
psychiatrische en/of psychogeriatrische problematiek en bij het informeren van de cliënt, het 
cliëntsysteem en betrokken zorgverleners. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op immateriële schade in intensieve begeleidingscontacten met cliënten en het 
cliëntsysteem.  
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de zorg, intensieve begeleiding en bij het signaleren 
van veranderingen op het gebied van gezondheid en welbevinden van de cliënt.  
 
Overige functie-eisen 
Doorzettingsvermogen is van belang voor het verzorgen, motiveren en stimuleren van cliënten 
tijdens intensieve begeleiding. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting kan ontstaan door langdurige en/of diepgaande confrontatie met leed van 
cliënten en door tijdsdruk. 
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Functiebeschrijving Vrijwilligerscoördinator 
 
Jouw rol als Vrijwilligerscoördinator 
Als Vrijwilligerscoördinator heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je ondersteunt de 
organisatie van het vrijwilligerswerk, waarbij het accent ligt op de werving, selectie en toeleiding 
van vrijwilligers naar de zorgteams of naar inzet elders in de organisatie. 
 
Plaats in de organisatie  
Je werkt als vrijwilligerscoördinator ten behoeve van alle afdelingen binnen St. Franciscus.  
Je onderhoudt contact met leidinggevenden binnen de organisatie en met externen om werving van 
de juiste vrijwilligers te bewerkstelligen. Je ontvangt leiding van de teamleider Zorg. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Toeleiding vrijwilligers 
Resultaat: Het vastgestelde vrijwilligersbeleid is uitgevoerd en nageleefd. Mogelijkheden en kansen 
zijn optimaal benut. Er zijn voldoende vrijwilligers beschikbaar om aan de vraag te kunnen voldoen, 
waarbij ingespeeld is op ondersteuningsvragen van vrijwilligers (zoals bijvoorbeeld scholing). 
 Fungeert als aanspreekpunt voor vrijwilligers, bewoners, medewerkers en bezoekers. 
 Inventariseert de vraag naar vrijwilligers en werft en selecteert via diverse kanalen vrijwilligers 

die passen bij de vraag. 
 Voert intakegesprekken, bepaalt wensen/voorkeuren en geschiktheid, koppelt de vrijwilliger aan 

een vraag en draagt de begeleiding van de vrijwilliger intern over aan het team.  
 Inventariseert via de professionals in de teams scholingsvragen van vrijwilligers en organiseert 

cursussen en bijeenkomsten voor vrijwilligers. 
 Geeft aanwijzingen aan vrijwilligers wat betreft werkwijzen, bejegening, en het uitdragen van 

gastvrijheid. 
 Creëert randvoorwaarden en communiceert hierover met de teams.  
 Signaleert en verhelpt knelpunten in werkprocessen. 

 
Resultaatgebied: PR en ontwikkeling 
Resultaat: Potentiële vrijwilligers weten de weg naar de organisatie te vinden. Externe partijen 
kennen de mogelijkheden en behoeften van de organisatie op het terrein van vrijwilligerswerk. 
Bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op het beleid zijn gesignaleerd. 
 Onderhoudt in samenspraak met de teamleider(s) externe contacten teneinde zorg te dragen 

voor bekendheid met het vrijwilligerswerk bij de organisatie en het in stand houden van 
voldoende aanbod van vrijwilligers. 

 Onderhoudt contacten met scholen en geeft voorlichtingsbijeenkomsten. 
 Draagt zorg voor inzet van sociale media voor werving en PR. 
 Signaleert bijzonderheden met betrekking tot het vrijwilligersbeleid.  
 Zorgt voor algemene voorlichting aan vrijwilligers over het vrijwilligersbeleid. 
 
Resultaatgebied: Administratie en beheer  
Resultaat: De administratie en het beheer rondom de vrijwilligers is actueel en op orde. Er is tijdig 
afgesproken managementinformatie beschikbaar. Teams beschikken tijdig over individuele 
gegevens van vrijwilligers die relevant zijn voor de inzet en persoonlijke aandacht.  
 Verricht administratieve werkzaamheden voortvloeiend uit de werkzaamheden, zoals 

verwerking van mutaties rondom vrijwilligers 
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 Stelt de vrijwilligersovereenkomsten op en beheert deze. 
 Levert desgevraagd managementinformatie aan en levert input ten behoeve van het jaarverslag.  
 Stelt een jaarplanning op en levert informatie aan voor de jaarbegroting.  
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Vrijwilligerscoördinator 
 
Kennis 
Kennis is vereist op mbo-4 niveau aangevuld met ervaringskennis. Heeft kennis van de wet- en 
regelgeving op het terrein van vrijwilligerswerk en kent de interne procedures. Heeft enige kennis 
van de zorg- en ondersteuning aan ouderen. Beschikt over kennis van de sociale kaart. Houdt 
ontwikkelingen binnen het vakgebied bij. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden conform beleid, procedures en 
protocollen. Prioriteiten worden zelfstandig gesteld en dagelijkse problemen worden zelfstandig 
opgelost. Initiatief en creativiteit zijn van belang in het kader van het promoten van het 
vrijwilligerswerk. Terugval is mogelijk op de leidinggevende.  
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, hulpvaardigheid en inlevingsvermogen zijn vereist in contacten met 
de vrijwilligers, (zorg)professionals en externe partijen. Stimuleren en overtuigen zijn van belang bij 
het toeleiden naar vrijwilligerswerk. Is in staat draagvlak te creëren bij in- en externe partijen op het 
terrein van vrijwilligerswerk. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van (im)materiële schade bij onvoldoende beschikbaarheid van 
geschikte en betrokken vrijwilligers en in geval vraag en aanbod niet op de juiste wijze bijeen zijn 
gebracht. Is verantwoordelijk voor voldoende aanbod van vrijwilligers en voor de coördinatie van 
het vrijwilligerswerk. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het voeren van gesprekken met 
(zorg)professionals, vrijwilligers en externe partijen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist 
in verband met de administratieve werkzaamheden en het opstellen van managementinformatie. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het werken met de computer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist in verband met de verantwoordelijkheid voor voldoende aanbod aan 
vrijwilligers en de toeleiding naar vrijwilligerswerk. Daarnaast is oplettendheid vereist in verband 
met het signaleren van bijzonderheden en mogelijkheden.  
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is van belang voor het op peil houden van het vrijwilligersaanbod. 
 Ordelijk en systematisch werken zijn nodig bij de administratieve en organisatorische 

werkzaamheden.  
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 Integriteit en betrouwbaarheid is nodig in verband met het omgaan met vertrouwelijke 
gegevens van cliënten en vrijwilligers. 

 Representatief voorkomen en gedrag is van belang bij in- en externe contacten.  
Inconveniënten 
 Psychische belasting kan ontstaan door piekbelasting. 
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Functiebeschrijving medewerker Welzijn & Dagbesteding 
 
Jouw rol als medewerker Welzijn & Dagbesteding 
Als medewerker Welzijn & Dagbesteding heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je 
verzorgt activiteiten en begeleidt individuele en groepen cliënten bij activiteiten met als doel het 
bieden van een zinvolle dagbesteding en welzijnsbevordering van cliënten. Dit met inachtneming 
van de wensen, behoeften en beperkingen van de cliënt en binnen de kaders van het zorgleefplan. 
 
Plaats in de organisatie  
Binnen het team Welzijn & Dagbesteding zorg je samen met je collega’s voor het aanbieden van 
passende activiteiten voor alle zorgdoelgroepen binnen St. Franciscus. Je geeft aanwijzingen aan 
medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, familie en mantelzorgers die activiteiten mee uitvoeren en 
begeleiden. Jouw team ontvangt leiding van de teamleider Zorg. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Cliënt- en groepsgebonden activiteiten 

Resultaat: Een gedetailleerde jaarplanning van verschillende activiteiten is gerealiseerd, alsook een 
passende werkwijze en inzet van vrijwilligers, medewerkers, familie en mantelzorgers. Activiteiten 
zijn afgestemd op de individuele cliënt en/of op groepen cliënten. Gastvrijheid is uitgedragen. 
 Ontwikkelt, organiseert, schept voorwaarden en voert recreatieve en welzijnsactiviteiten uit 

specifiek gericht op activering en het bevorderen van het welzijn en de zelfredzaamheid van de 
cliënten. 

 Draagt zorg voor en ziet toe op passende begeleiding en bejegening van de cliënt. 
 Geeft aanwijzingen aan medewerkers, vrijwilligers, stagiaires, familie en mantelzorgers die 

activiteiten mee uitvoeren en begeleiden aangaande werkwijzen en het uitdragen van 

gastvrijheid. 

 Schakelt bij wisselende of veranderende gezondheidstoestand van de cliënt de verzorging, 
familie en mantelzorgers in. 

 Stemt activiteiten af met andere afdelingen. 
 Levert een bijdrage aan de totstandkoming van een rooster voor de (eigen) vrijwilligers. 
 

Resultaatgebied: Informatieoverdracht 

Resultaat: Revelante informatie over cliënten is gedeeld en overgedragen aan collega’s. Voorziet in 
de juiste informatie aangaande randvoorwaarden voor vrijwilligers.   
 Stelt op basis van cliëntobservaties rapportages op en levert daarmee een bijdrage aan actuele 

informatie voor het zorgleefplan. 
 Verzorgt overdracht naar collega’s via het digitale zorgdossier.  

 Inventariseert randvoorwaarden voor vrijwilligers, waaronder scholing, en stemt hierover af met 
de vrijwilligerscoördinator. 

 
Resultaatgebied: Ondersteuning en beheer 
Resultaat: (ADL-)ondersteuning voortvloeiende uit welzijn is geboden. De administratie, materialen 
en middelen zijn op orde. 
 Ondersteunt cliënten bij ADL, zoals bij de toiletgang. 
 Voert zo nodig huishoudelijke en ondersteunende werkzaamheden uit voorvloeiende uit 

welzijnsactiviteiten zoals maaltijdvoorziening. 
 Verricht administratieve taken. 
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 Beheert materialen en middelen en schaft deze op verantwoorde wijze aan. 
 
 

Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden medewerker Welzijn & Dagbesteding 
 

Kennis  
Een gerichte opleiding op mbo-3 niveau is vereist (zoals een opleiding Medewerker 
Maatschappelijke Zorg en Activiteitenbegeleiding). Daarnaast is bekendheid nodig van 
ziektebeelden en van de mogelijkheden/beperkingen van cliënten. 
 

Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden volgens afspraken in het 
zorgleefplan en het vastgestelde activiteitenprogramma binnen het gestelde budget. Eisen worden 
gesteld aan creativiteit en improvisatievermogen bij het aanpassen van activiteiten. Terugval is 
mogelijk op de teamleider zorg.  
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, invoelend vermogen, motiveren en stimuleren zijn vereist voor het 
begeleiden van cliënten. Zorg wordt gedragen voor een goede sfeer in de groep waarbij cliënten 
worden aangesproken op het naleven van regels.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is risico op materiële schade bij het werken met materialen en bij het plaatsen van bestellingen. 
Er is risico op immateriële schade in de contacten met cliënten en vrijwilligers. Er is een risico op het 
veroorzaken van letsel bij cliënten bij de uitvoering van activiteiten. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor de contacten met cliënten en binnen het eigen 
team en directe collega’s. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het schrijven van 
rapportages in het digitale zorgdossier.  
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het uitvoeren van activiteiten zoals welzijnsactiviteiten en 
ADL-werkzaamheden. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist ten aanzien van het welzijn en veiligheid van cliënten zowel bij individuele 
als bij groepsactiviteiten. 
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is vereist voor het activeren en stimuleren van (psychogeriatrische) 

cliënten tijdens activiteiten. 
 Systematisch werken is vereist bij het beheren van materialen en middelen. 
 Integriteit is vereist in verband met het omgaan met cliëntgegevens. 
 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in de contacten met cliënten en 

verwanten. 
 Gevoel voor materiaal en/of apparatuur is vereist bij het uitvoeren van diverse (creatieve) 

activiteiten.  
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Inconveniënten 
 Fysiek belasting treedt op bij het optillen van materialen en het enkele malen per dag 

ondersteunen van cliënten (bij de toiletgang). 
 Psychische belasting treedt op door de confrontatie met leed van (psychogeriatrische) cliënten. 
 Risico op persoonlijk letsel is aan de orde bij impulsief of onbegrepen gedrag van cliënten. 
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Functiebeschrijving Helpende 
 
Jouw rol als Helpende 
Als helpende heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om het zorgleefplan 
uit te voeren op het gebied van verzorging en huishouding. Je stimuleert de zelfredzaamheid van de 
cliënt waarbij de cliënt zelf zoveel mogelijk zelf doet van de ADL- en huishoudelijke activiteiten. Je 
draagt bij aan het welzijn en aan een zinvolle dag voor de cliënt. Daarnaast signaleer en rapporteer 
je op tijd bij collega’s wanneer de lichamelijke of geestelijke situatie van de cliënt verandert. Je bent 
een belangrijke schakel tussen de cliënt, de familie en mantelzorgers en jouw teamleden. 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals die welzijn en zorg bieden aan de 
cliënt, die zelf zoveel mogelijk de regie houdt over zijn eigen leven. Samen met je collega’s ben je 
verantwoordelijk voor de invulling van een totaalpakket aan zorg- en dienstverlening op basis van 
de klantvraag en het zoveel mogelijk zelf organiseren van de randvoorwaarden voor het kunnen 
bieden van welzijn en zorg. 
Jouw team ontvangt leiding van de teamleider zorg. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Bieden van welzijn en zorg     
Resultaat: De ondersteuning en zorgverlening aan cliënten is uitgevoerd conform afspraken gemaakt 
in het zorgleefplan en sluit aan bij de vragen en de wensen van de cliënten. Er is een bijdrage 
geleverd aan de kwaliteit van leven van de cliënt en hoe deze gewend is zijn leven vorm te geven. De 
zelfredzaamheid van de cliënt is zoveel mogelijk gestimuleerd en de eigen regie is zoveel mogelijk 
gerespecteerd. 
 Het begeleiden, ondersteunen en helpen van cliënten, conform het zorgleefplan en op 

aanwijzing van verzorgenden, bij ADL en huishoudelijke activiteiten en het stimuleren van de 
zelfredzaamheid van cliënten hierin; 

 Het, conform het zorgleefplan en op aanwijzing van verzorgenden, verrichten van verzorgende 
handelingen op niveau 2 en het desgevraagd assisteren van verzorgenden bij verzorgende 
handelingen; 

 Het, conform het zorgleefplan, verrichten van huishoudelijke werkzaamheden, zoals het 
verzorgen van huisraad, wasgoed en het helpen bij de maaltijd(bereiding); 

 Het helpen van cliënten bij dagelijkse woon-, leef- en welzijnsactiviteiten en zo nodig bij het 
eten en drinken. 

 Het vragen van hulp aan collega’s als de vraag van de cliënt de eigen deskundigheid overstijgt. 
 
Resultaatgebied: Informatieoverdracht 
Resultaat: Cliënten, collega's, familie en mantelzorgers zijn correct geïnformeerd en voorzien van 
relevante informatie.  
 Het signaleren en doorgeven van bijzonderheden in de cliëntsituatie aan de voor de cliënt 

verantwoordelijk verpleegkundige of verzorgende binnen het team; 
 Het registreren en rapporteren van de verleende zorg. 
 Het te woord staan van familie en mantelzorgers.  
 Het mee begeleiden van stagiaires en leerlingen. 
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Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Helpende 
 
Kennis 
Kennis op het niveau van een mbo-2 opleiding Helpende is vereist. Daarnaast is kennis vereist van 
huishoudelijke werkzaamheden, team- en zorgprotocollen en procedures. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden volgens regels en instructies en 
op aanwijzing van collega’s.  Inhoudelijk is terugval mogelijk op collega’s. Organisatorisch is terugval 
mogelijk op de leidinggevende. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid zijn vereist bij de dagelijkse 
zorgverlening aan cliënten en bij het werken met collega's in teamverband. Het op correcte wijze te 
woord staan en informeren van familie, mantelzorgers en externe zorgprofessionals.  
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op materiële schade bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Er is risico op 
immateriële schade bij het hebben van contacten met cliënten. Er is risico op het toebrengen van 
persoonlijk letsel aan cliënten. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het voeren van dagelijkse gesprekken met 
cliënten, familie en mantelzorgers en voor informatieoverdracht naar collega's. Schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren in het digitale zorgsysteem. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het begeleiden bij ADL, het verrichten van verzorgende 
handelingen op niveau 2 (zoals tilhulpmiddelen) en voor het bedienen van huishoudelijke 
apparatuur. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de verzorgende werkzaamheden en bij het signaleren 
van bijzonderheden ten opzichte van het zorgleefplan. 
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is vereist bij het stimuleren van de zelfredzaamheid ten aanzien van ADL-

taken bij cliënten.  
 Ordelijk en hygiënisch werken is vereist bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.  
 Eisen worden gesteld aan integriteit vanwege inzage in persoonlijke gegevens van cliënten.  
 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten.  
 Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het verrichten van ADL-werkzaamheden.  
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op door het vele malen per dag tillen en ondersteunen van cliënten bij 

de lichamelijke verzorging waarbij gebruik wordt gemaakt van tilhulpmiddelen. 
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 Psychische belasting treedt op door regelmatige, maar niet diepgaande, confrontatie met leed 
van cliënten en door onbegrepen gedrag van de cliënt.  

 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met onaangenaam 
aandoende en risicovolle materialen, ruimtes en medicatie.  

 Risico op persoonlijk letsel kan ontstaan door fysiek belastende werkzaamheden en risico’s zoals 
prikincidenten en besmetting.  

 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit de toenemende zorgvraag en – zwaarte en het 
daarbij kunnen stellen van prioriteiten en de eigen grenzen.  
 

 
  



 

 

64 

Addendum Helpende Plus 
 
Toelichting addendum 
Dit addendum is uitsluitend bedoeld als aanvulling op de functiebeschrijving van Helpende en dient 
gelezen te worden als aanvulling op dit functiebeeld. 
 
Functiebeschrijving Helpende Plus 
 
Jouw rol als Helpende Plus 
Als Helpende Plus heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om het 
zorgleefplan uit te voeren op het gebied van verzorging en huishouding. Je zorgt ervoor dat de 
cliënt zo veel mogelijk zelf doet bij ADL- en huishoudelijke activiteiten en je draag bij aan een 
zinvolle dag voor de cliënt. Daarnaast signaleer en rapporteer je op tijd bij collega’s wanneer de 
lichamelijke of geestelijke situatie van de cliënt verandert. Je bent een belangrijke schakel tussen de 
cliënt, de zorgomgeving en jouw teamleden. 
Je bent bekwaam én bevoegd om zelfstandig medicijnen aan cliënten te verstrekken. 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals die zorg bieden aan de cliënt, die zelf 
de regie houdt over zijn eigen leven. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de 
invulling van een totaalpakket aan zorg- en dienstverlening op basis van de klantvraag en het zoveel 
mogelijk zelf organiseren van de randvoorwaarden voor het kunnen bieden van zorg. Jouw team 
ontvangt leiding van de teamleider zorg. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Het resultaatgebied: ‘Bieden van welzijn en zorg’ en ‘Informatie overdracht’ zijn gelijk aan de 
resultaatgebieden genoemd in het functieprofiel van Helpende.  
 
Een aanvullend resultaatgebied voor Helpende Plus is: Het verstrekken van medicijnen 
Resultaat: Medicijnen zijn conform het daarvoor geldende protocol verstrekt aan cliënten.  
 
Aanvullende kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Helpende Plus 
Kennis 
Kennis op het niveau van een mbo-2 opleiding Helpende is vereist, aangevuld met een module voor 
medicijnverstrekking en ruime werkervaring.  
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden volgens regels en instructies en 
op aanwijzing van collega’s. Problemen op het gebied van medicijnverstrekking worden in overleg 
met verzorgende opgelost. Inhoudelijk is terugval mogelijk op collega’s. Organisatorisch is terugval 
mogelijk op de leidinggevende. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen en hulpvaardigheid zijn vereist bij de dagelijkse 
zorgverlening aan cliënten en bij het werken met collega's in teamverband. 
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Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op materiële schade bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. Er is risico op 
immateriële schade bij het hebben van contacten met cliënten. Er is risico op het toebrengen van 
persoonlijk letsel aan cliënten, bijvoorbeeld bij het verstrekken van voorgeschreven medicatie. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het voeren van dagelijkse gesprekken met cliënten 
en voor informatieoverdracht naar collega's. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het 
rapporteren volgens een vast format. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het begeleiden bij ADL, het verrichten van verzorgende 
handelingen, zoals het verzorgen van eenvoudige wonden en aanleggen van verbanden) en voor het 
bedienen van tilapparatuur. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de verzorgende werkzaamheden, voor het 
verstrekken van voorgeschreven medicatie en bij het signaleren van bijzonderheden ten opzichte 
van het zorgleefplan. 
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen is vereist bij het stimuleren van de zelfredzaamheid ten aanzien van ADL-

taken bij cliënten.  
 Ordelijk en hygiënisch werken is vereist bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.  
 Eisen worden gesteld aan integriteit vanwege inzage in persoonlijke gegevens van cliënten.  
 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten.  
 Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het verrichten van ADL-werkzaamheden. 
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op door het vele malen per dag tillen en ondersteunen van cliënten bij 

de lichamelijke verzorging waarbij gebruik wordt gemaakt van tilhulpmiddelen. 
 Psychische belasting treedt op door regelmatige, maar niet diepgaande, confrontatie met leed 

van cliënten. 
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met vuil, afval, faeces en 

urine tijdens verzorgende en huishoudelijke werkzaamheden. 
 Er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van het tillen van cliënten. 
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Functiebeschrijving Assistent Welzijn 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals die zorg en welzijn biedt aan de cliënt 
die zoveel mogelijk zelf de regie houdt over zijn eigen leven. Samen met je collega’s creëer je de 
randvoorwaarden voor een optimaal welzijn van de cliënten. Jouw team ontvangt leiding van 
teamleider Zorg. 
 
Jouw rol als Assistent Welzijn 
Als Assistent Welzijn heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om een 
huiselijke omgeving te creëren waarbinnen cliënten persoonlijke aandacht krijgen en ondersteund 
worden bij hun dagelijkse bezigheden en het onderhouden van sociale contacten.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Welzijn cliënten 
Resultaat: De cliënt ervaart aandacht voor zijn dagelijkse welbevinden en is in staat activiteiten te 
ontplooien en sociale contacten te onderhouden die passen bij zijn eigen keuze.  
 Het ondersteunen bij de maaltijden; 
 Het helpen bij de transfer van de cliënt van en naar activiteiten; 
 Het verrichten van huishoudelijke taken; 
 Het ondersteunen bij ontspanningsactiviteiten; 
 Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt; 
 Het cliëntgericht bevorderen van het diens welzijn; 
 Het uitvoeren van lichte zorgwerkzaamheden. 

 
Resultaatgebied: Prettige leefomgeving 
Resultaat: De cliënt ervaart een zorgzame, gastvrije en gezellige woon- en leefomgeving en prettige 
bejegening.  
 Het zorgen voor een schone, gezellige en hygiënische woon-en leefomgeving; 
 Het aannemen van een gastvrije houden naar cliënten en diens relaties; 
 Assisteren bij activiteiten op recreatief en sociaal gebied. 
 Bejegent de cliënt op de juiste wijze en is in staat een vertrouwensband op te bouwen.  

 
Resultaatgebied: Signalering en communicatie 
Resultaat: Wijziging van wensen, mogelijkheden en behoeften van cliënten zijn gesignaleerd en 
gedeeld binnen het zorgteam.   
 Het informeren van veranderingen worden helder gecommuniceerd binnen het zorgteam zowel 

mondeling als via digitale cliëntendossiers; 
 Het doen van voorstellen aan het team om het welzijn en de kwaliteit van zorg- en 

dienstverlening aan de cliënt te verbeteren; 
 Het rapporteren op doelen uit het zorgleefplan. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Assistent Welzijn 
 
Kennis 
Kennis op mbo-1 niveau aangevuld met kennis van eten en drinken en facilitaire dienstverlening.  
Scholing slikstoornissen. Kennis van zorgvisie en procedures van Zorgcentrum St. Franciscus.  
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Sociale vaardigheid voor de dialoog met cliënten, het cliëntsysteem en collega’s en voor het geven 
en ontvangen van feedback. Uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van cliëntinformatie. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen regels en instructies. 
Problemen in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden worden zelf opgelost. Terugval is 
mogelijk op de directe collega’s, verpleegkundigen en teamleider zorg.  
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact en klantvriendelijkheid zijn vereist in de contacten met cliënten, 
familie en mantelzorgers. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op immateriële schade bij het hebben van contacten met cliënten en het cliëntsysteem. 
Er is risico op het veroorzaken van letsel bij cliënten bij de uitvoering van activiteiten en transfers 
zonder hulpmiddelen. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voeren van dagelijkse gesprekken met 
medewerkers, cliënten, vrijwilligers en bezoekers. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Er is bewegingsvaardigheid nodig voor het uitvoeren van activiteiten, transfers van cliënten en 
ondersteuning bij eten en drinken. 
 
Oplettendheid 
Er is oplettendheid nodig voor het observeren, signaleren en melden van veranderingen in de 
gesteldheid van (psychogeriatrische) cliënten bij de hulp met dagelijkse activiteiten 
 
Overige functie-eisen 
 Ordelijk en hygiënisch werken is nodig.  
 Integriteit is nodig in verband met het onder ogen krijgen van informatie over cliënten.  
 Representatief voorkomen en gedrag is nodig in contacten met cliënten en het cliëntsysteem. 

 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting kan optreden bij het begeleiden bij transfers van cliënten en bij algemeen 

dagelijkse verrichtingen.  
 Psychische belasting door confrontatie met psychisch leed van cliënten en onbegrepen gedrag.  
 Er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van het activeren en stimuleren van cliënten.  
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Functieprofielen afdeling Facilitaire diensten 
 

Functiebeschrijving teamleider facilitair 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit professionals wat samen zorgt voor ondersteuning 
van bestuur, management en medezeggenschap. Je ontvangt leiding van de Bestuurder. 
Je geeft leiding aan een team dat bestaat uit vakbekwame mensen die op een prettiger manier 
service bieden die aansluit op de persoonlijke behoeften van de cliënt. Je coacht en begeleidt hen 
bij het bieden van een facilitaire dienstverlening waar klantvriendelijkheid en servicegerichtheid 
hoog in het vaandel staan en bent scherp op punten om de kwaliteit nog meer te verbeteren. 
 
Jouw rol als teamleider facilitair  
Als teamleider facilitair heb je een afwisselende baan en uitdagende baan. Je geeft leiding aan de 
facilitaire onderdelen (keuken, restaurant & winkel, schoonmaak, wasserij en linnen, 
gebouwbeheer) zodat deze een kwalitatief goede dienstverlening bieden aan cliënten die bijdraagt 
aan het welbevinden van cliënten. Ook coach en begeleid je de medewerkers van de facilitaire 
dienst. In het contact met externe partijen en in de samenwerking met collega’s zie je de warme 
benadering van de zorg ook bij jou terug. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: facilitair proces 
Resultaat: Dankzij jouw oplettendheid en ondernemendheid bieden de facilitaire serviceteams 
kwalitatief goede dienstverlening die voldoet aan de wensen van de (interne) afnemers. 
 Signaleren van ontwikkelingen en trends op het aandachtsgebied en bijdragen aan de 

ontwikkeling van het facilitair beleid op tactisch niveau; 
 Ontwikkelen en implementeren van tactisch beleid ten aanzien van de hotelmatige diensten, en 

toezien op de implementatie daarvan binnen de organisatie; 
 Initiëren van de ontwikkeling van (nieuwe) dienstverlening door het doen van verbeter- en 

innovatievoorstellen; 
 Begeleiden van veranderingsprocessen met betrekking tot de implementatie van nieuwe of 

aangepaste dienstverlening op hotelmatig gebied; 
 
Resultaatgebied: leidinggeven 
Resultaat: De medewerkers van de facilitaire serviceteams weten wat er van hen verwacht wordt en 
zijn in staat kwalitatief goede dienstverlening te bieden, waardoor zij dagelijks bijdragen aan het 
welbevinden van cliënten. De eigen onderdelen van het verzuim- en personeelsbeleid zijn naar 
afspraak uitgevoerd en de administratie is op orde. 
 Uitvoeren van het personeelsbeleid; 
 Aansturen van medewerkers van de facilitaire serviceteams, toezien op de kwaliteit en de 

kwantiteit van de geleverde diensten en indien nodig bijsturen;  
 Beheren van budgetten en zorgdragen voor een efficiënte en effectieve inzet van personeel en 

middelen; 
 Opstellen van lange termijnplannen, werkwijzen en procedures, toezien op de naleving en 

indien nodig bijsturen.  
 Uitvoering geven aan delen van het verzuimbeleid en is daarbij verantwoordelijk voor de 

begeleiding van het verzuim;  
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 Gegevens aanleveren voor het jaarplan bij de leidinggevende;  
 Stelt rapportages op, analyseert gegevens en verricht diverse administratieve werkzaamheden.  
 
Resultaatgebied: beleid en advies 
Resultaat: Er is, al dan niet op projectmatige basis, een constructieve bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling en implementatie van het facilitaire. Vastgesteld beleid wordt gedragen en uitgevoerd 
door de medewerkers.  
 Signaleert knelpunten en ontwikkelingen op het gebied van facilitaire diensten en doet 

verbetervoorstellen aan de Bestuurder; 
 Initieert projecten, voert deze samen met tijdelijke projectleden uit en implementeert na 

evaluatie van de projectonderdelen de resultaten;  
 Levert een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het facilitaire beleid door 

deelname aan het MT-overleg en door het opstellen van (jaar)plannen;  
 Neemt deel aan het managementoverleg en levert hierin een bijdrage aan de ontwikkeling van 

facilitair beleid; 
 Draagt zorg voor de instructie en voorlichting aan medewerkers op het gebied van preventie en 

fysieke belasting;  
 Doet voorstellen aan het MT ten aanzien van de afdelingsbegroting en de investeringsbegroting; 
 Draagt zorg voor het realiseren van afdelingsdoelstellingen, als afgeleide van het jaarplan; 
 Vertaalt beleidsdoelen van de organisatie naar de eigen afdeling. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden teamleider facilitair 
 
Kennis  
Afgeronde hbo- opleiding op gebied van facilitaire dienstverlening. Je hebt kennis van de zorg- en 
dienstverlening binnen een instelling. Je hebt ervaring met projectmatig werken. Je volgt de 
ontwikkelingen en relevante wet- en regelgeving op facilitair gebied en beoordeelt deze op 
consequenties en toepasbaarheid voor de organisatie.  
 
Zelfstandigheid 
Je bent in staat zelfstandig je werk uit te voeren. Je hebt initiatief en creativiteit nodig voor geven 
van adviezen en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en 
organisatieveranderingen en het opzetten van projecten. Met mede MT leden en de bestuurder kan 
je overleggen en afstemmen bij complexe vraagstukken.    
 
Sociale vaardigheden 
Om je werk succesvol te kunnen uitvoeren heb je sociale vaardigheden nodig. Bij het adviseren van 
anderen, het leiden van projecten, het ontwikkelen en implementeren van beleid en begeleiden van 
medewerkers is het belangrijk dat je tactvol bent, luistert, anderen kan overtuigen, tegengestelde 
belangen kan overbruggen en met conflicten kan omgaan. Bij het creëren van draagvlak voor 
beleidsveranderingen ben je in staat weerstand weg te nemen. Omdat je dagelijks adviseert en 
deelneemt aan overleggen en projecten, ben je in staat om zowel non-verbaal, mondeling als in de 
vorm van schriftelijke rapportages jouw informatie en adviezen te overdragen 
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Bij het leiden van projecten, het ontwikkelen van operationeel en tactisch facilitair beleid en het 
adviseren van het management is er kans op het veroorzaken van schade aan de organisatie. 
Daarom ben je alert bij het signaleren van ontwikkelingen, knelpunten en mogelijkheden en bewaak 
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je continu de implementatie en uitvoering. Ook heb je aandacht voor de mensen die je adviseert en 
begeleidt.   
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het onderhouden van in- en externe contacten 
op diverse niveaus, bij beleidsadvisering en bij het geven van voorlichting en instructies.  
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van beleidsnotities, business cases, 
managementrapportages en protocollen. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor gangbare uitoefening van de functie. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het signaleren van in- en externe ontwikkelingen en veranderingen in 
wet- en regelgeving, het adviseren van het management en de Bestuurder met betrekking tot 
onderwerpen die van belang zijn voor de zorg- en/of dienstverlening en bij het leiden van projecten.  
 
Overige functie-eisen 
 Doorzettingsvermogen en volharding zijn vereist bij het adviseren en bij het leiden van 

projecten.  
 Systematisch werken is vereist bij het opstellen van beleidsnotities, business cases en 

rapportages.  
 Integriteit is vereist in verband met het beschikken over vertrouwelijke informatie.  
 Eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag in contacten met medewerkers, externe 

organisaties, financiers en lokale overheden in het kader van afstemming en samenwerking. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting ontstaat door het verrichten van werkzaamheden onder tijdsdruk van 
planningen en door het omgaan met weerstanden c.q. tegengestelde belangen bij het adviseren 
van management en de Bestuurder. 
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Functiebeschrijving Coördinator Voeding 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit facilitaire professionals die ondersteunende diensten 
verzorgen ten behoeve van de cliënten en medewerkers. Samen met je collega’s ben je 
verantwoordelijk voor de zorg op het gebied van voeding, hygiëne en een fijne woonomgeving.  
Je geeft leiding aan de kok, keukenmedewerkers, weekendhulpen en de vrijwilligers van de 
maaltijdenservice. Je ontvangt leiding van de teamleider facilitair.  
 
Jouw rol als Coördinator Voeding 
Als Coördinator Voeding heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Jouw doel is om 
dagelijks leiding te geven aan het kookproces (gekoppeld koken) en de daarbij behorende taken. 
Dagelijks zorg je ervoor dat er ongeveer 160 verse maaltijden worden bereid. Ook wordt 
bijgedragen aan verstrekkingen in de Vertoeverij, aan de maaltijdvoorziening Franciscus Thuis en 
aan bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Je stemt frequent af met de Coördinator 
Gastvrijheid, de vrijwilligerscoördinator en de collega’s die activiteiten organiseren. Een efficiënte, 
goedlopende, hygiënische keuken met een gastvrije Vertoeverij zijn het eindresultaat. 
Verder onderhoud je contacten met leveranciers, onderhoudsbedrijven en de stichting 
Maaltijdvoorziening. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Organiseren, personeel en vrijwilligers 
Resultaat: Het werkproces in de keuken verloopt doelmatig. De maaltijden voldoen aan de 
kwaliteits- en hygiënenormen. In de keuken en maaltijdservice werken gemotiveerde medewerkers 
en vrijwilligers. De afstemming met de Vertoeverij is correct en voorraden zijn op peil. 
Werkinstructies zijn opgesteld en worden correct uitgevoerd. Functionele werkgroepen en 
werkoverleg zijn georganiseerd. 
 Het realiseren van een efficiënt kookproces en de daarbij behorende organisatie van inkoop, 

koken, portioneren, transport, schoonmaak en de dagelijks voorkomende werkzaamheden. 
 Het realiseren van een efficiënte inzet van personeel en middelen en uitvoeren van het 

personeelsbeleid. De planning van personeel, accordering van uren en verlofaanvragen is 
binnen de gestelde termijnen afgehandeld.  

 Het uitvoeren van de gesprekscyclus (ontwikkel, functionerings-en beoordelingsgesprekken). 
 Het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid. 
 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de teamleider facilitair. 
 Je draagt zorg voor goede instructie en voorlichting aan medewerkers op het gebied van 

preventie en fysieke belasting;  
 Het op coachende wijze leidinggegeven zodat (individuele) resultaten zijn behaald en 

medewerkers zich ontwikkelen.  
 

Resultaatgebied: Inkoop, voorraad en opslag 
Resultaat: Voorraden zijn op peil. Geleverde goederen (food/non food) zijn tijdig besteld en 
gecontroleerd. Bij de keuze van het assortiment is ingespeeld op de seizoen en de behoefte van de 
bezoekers. Maaltijden zijn conform procedure geregenereerd en verstrekt. Afwijkingen met 
betrekking tot geldstromen en/of productverbruik zijn gerapporteerd aan de teamleider facilitair 
 Het realiseren van een toereikende voorraad, een correcte voorraadadministratie, tijdige 

bestellingen en hygiënische en geordende opslag.  
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 Het controleren van binnengekomen bestellingen.   
 Het bestellen van producten voor de zorgafdelingen en huishoudelijke dienst?  
 Toezien op naleving van contractafspraken en leveringsvoorwaarden. 
 
Resultaatgebied: Hygiëne en arbo 
Resultaat: De keuken, de bijbehorende ruimtes en inventaris zijn schoon en goed onderhouden en er 
wordt veilig gewerkt.  
 Er is toegezien op het voldoen aan de eisen van sociale hygiëne, HACCP en kwaliteit van de 

voeding.  
 Er is toegezien op hygiëne, correct gebruik en onderhoud van ruimten en apparatuur. 
 Er zijn voorstellen gedaan voor vervanging of aanschaf van materiaal en apparatuur.  
 Er is een veilige keuken met veilige inventaris. 
 Er is toegezien op de Arbo-voorschriften.  
 
Resultaatgebied: Menu en maaltijden 
Resultaat: De cliënten zijn tevreden over de smaak, het aanbod en de variatie van de maaltijden. 
 Het realiseren van een menucyclus ten behoeve van (dieet-)maaltijden en catering voor 

bewoners en cliënten. 
 Het afstemmen met de zorg over wensen van bewoners.  
 De menucommissie is geïnitieerd en voorgezeten.  
 
Resultaatgebied: Overige 
 Neemt deel aan de bedrijfshulpverlening. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Coördinator Voeding 
 
Kennis 
Een beroepsgerichte MBO-4 opleiding (instellingskok/MHS), actuele kennis van HACCP, kennis en 
ervaring ter zake keukenmanagement (financiële en personele zaken), eventueel aangevuld met 
een kwalificatie als leermeester keuken en/of een opleiding of cursus facilitair management. 
 
Zelfstandigheid 
De coördinator Voeding organiseert in belangrijke mate zijn eigen werk en dat van anderen aan wie 
hij direct leidinggeeft. Behoort dagelijks praktische zaken zelfstandig op te lossen. De context 
waarbinnen hij functioneert noodzaakt initiatief, zelf startend vermogen en praktische 
besluitvaardigheid. Er kan teruggevallen worden op de teamleider facilitair, de coördinator 
Gastvrijheid en de collega kok.  
 
Sociale vaardigheden 
Goede sociale vaardigheden zijn vereist vanwege de leidinggevende aspecten in de functie, alsmede 
in verband met de contacten met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van cliënten en andere externe 
relaties. De coördinator dient in staat te zijn het werkklimaat te beïnvloeden, gedrag te sturen en 
tot voorbeeld te zijn voor anderen. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Kans op het veroorzaken van enige materiële schade of verliezen en gezondheidsrisico’s bij 
maaltijdgebruikers. Als eerste aanspreekbaar en in die betekenis verantwoordelijk voor de kwaliteit 
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van het functioneren binnen de keuken. Verantwoordelijk voor het operationele beheer van de 
middelen. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is noodzakelijk vanwege de leidinggevende aspecten in 
de functie. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij beknopte rapportages en verslagen die 
hij maakt. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Benodigd voor de bediening van keukenmachines en het invoeren van goederen/ingrediënten en 
voor het continu staan en lopen. 
 
Oplettendheid 
Opmerkzaamheid is vereist in de continue bewaking van de kwaliteit van het functioneren van de 
keuken, alsmede voor een adequate beheersing van de middelen en het verantwoordelijk zijn voor 
voortdurende hygiëne in verband met risico’s bij bereiding van voeding 
 
Overige functie-eisen 
Zin voor orde, netheid, hygiëne overeenkomstig actuele normen van het HACCP. Verder is enige 
stressbestendigheid en flexibiliteit (wisselende diensten) van belang. 
 
Inconveniënten 
Het werk brengt een zekere fysieke belasting met zich mee (tillen van ketels en pannen en langdurig 
opscheppen van maaltijden). Tevens is het geluids- en temperatuursniveau in de keuken soms 
belastend. Daarnaast wordt in diverse ruimtes met zeer verschillende temperaturen (vriesruimte, 
koelruimte, spoelkeuken) gewerkt (regelmatig temperatuurwisselingen). Er wordt gebruik gemaakt 
van chemische reinigingsmiddelen. 
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Functiebeschrijving kok  
 
Jouw rol als kok    
Als kok ben je verantwoordelijk voor het kookproces en de bereiding van (dieet) maaltijden voor 
cliënten en andere aanvragers van maaltijden en je zorgt voor de voorbereidende werkzaamheden 
in de keuken. 
 
Plaats in de organisatie   
Je werkt als kok binnen het team van de keuken. Je ontvangt leiding van de Coördinator Voeding.  
Je vervangt de Coördinator Voeding bij diens afwezigheid. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden      
 
Resultaat: Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden 
Resultaat: Je hebt gestructureerd voorbereidende werkzaamheden verricht zodat de 
maaltijdbereiding optimaal kan verlopen. 
 Je signaleert tekorten in de keukenvoorraden; 
 Je ontvangt en controleert de kwaliteit en kwantiteit van bestelde goederen; 
 Je verricht voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van maaltijdbereiding, zoals het 

klaarzetten en afwegen van ingrediënten; 
 Je houdt de keuken schoon en overzichtelijk; 
 Je signaleert gebreken aan keukenapparatuur en verricht eenvoudige 

onderhoudswerkzaamheden. 
 
Resultaat: Het bereiden van maaltijden 
Resultaat: Je hebt maaltijden volgens richtlijnen bereid en de maaltijden voldoen aan de gemaakte 
afspraken zoals wensen van de cliënt.   
 Je werkt samen met de keukenassistentes en weekendhulpen in de keuken en ziet toe op de 

naleving van voorschriften en richtlijnen bij de maaltijdbereiding; 
 Je bereidt maaltijden en/of warmt maaltijdcomponenten op; 
 Je verricht in voorkomende gevallen de catering voor bijeenkomsten; 
 Je verricht portioneerwerkzaamheden en/of controleert door anderen uitgevoerde 

portioneerwerkzaamheden; 
 Je zet maaltijden voor afdelingen klaar en vervoert deze zonnodig naar de afdelingen. 
 
Resultaatgebied: Hygiëne en arbo 
Resultaat: Je draagt bij aan een hygiënische keuken; de bijbehorende ruimtes en inventaris zijn 
schoon en goed onderhouden en er wordt veilig gewerkt.  

 Je werkt volgens de eisen van HACCP en kwaliteit van de voeding.  
 Je gebruikt inventaris en apparatuur correct en ziet erop toe dat anderen dat ook doen. 
 Je doet voorstellen voor vervanging of aanschaf van materiaal en apparatuur.  
 Je werkt volgens de geldende Arbo-voorschriften. 
 
Resultaatgebied: Overige 
 Je neemt deel aan de bedrijfshulpverlening. 
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Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
 
Kennis 
Kennis op het niveau van een vakopleiding tot Zelfstandig Werkend Kok is vereist aangevuld met 
enkele jaren werkervaring en kennis van het bereiden van dieetmaaltijden. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden volgens richtlijnen. Initiatief is 
vereist bij het verdelen van de werkzaamheden van het keukenpersoneel bij afwezigheid van de 
teamleider voeding. Terugval is mogelijk op de teamleider facilitair. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact en hulpvaardigheid zijn vereist bij het werken in teamverband en bij 
het verdelen van de werkzaamheden en in contacten met patiënten/cliënten, medewerkers en 
gasten. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is een risico op het veroorzaken van materiële schade door verspilling van ingrediënten tijdens 
het koken en bij het bestellen van goederen. Er is risico op immateriële schade vanwege het hebben 
van invloed op het welbevinden van patiënten door het bereiden van maaltijden en het mede 
bepalen van de menucyclus. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het geven van aanwijzingen en verdelen van de 
werkzaamheden. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verrichten van kook, portioneer- en 
schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist voor het bereiden van gerechten, controleren van goederen en bij het 
gelijktijdig bewaken van de werkzaamheden die door derden uitgevoerd worden. 
 
Overige functie-eisen 
Doorzettingsvermogen is vereist bij het verdelen van de werkzaamheden. Hygiënisch en ordelijk 
werken is vereist bij het bereiden van maaltijden. Representativiteit is aan de orde bij de uitvoering 
van cateringactiviteiten voor in- en externe klanten. Gevoel voor smaak en geur is vereist bij het 
proeven van gerechten. 
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op door het door het vele malen per dag tillen van pannen en het 

maken van eenzijdige bewegingen bij het portioneren; 
 Psychische belasting treedt op door piekbelasting; 
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in- en uit de koeling lopen, het werken in een 

ruimte met etensgeuren en het in aanraking komen met vuil en schoonmaakmiddelen bij 
schoonmaakwerkzaamheden; 
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 Er is een risico op persoonlijk letsel, zoals brandwonden bij het koken en bakken. 
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Functiebeschrijving keukenassistent 
 
Jouw rol als keukenassistent  
Als keukenassistent heb je een assisterende en ondersteunende rol in de keuken en soms in het 
restaurant. Je houdt alles met betrekking tot de keuken schoon en ordelijk.  
 
Plaats in de organisatie   
Je werkt binnen het team van keukenassistentes onder leiding van de Coördinator Voeding of de 
kok. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
      
Resultaat: Het verrichten van assisterende werkzaamheden 
Resultaat: Je ondersteunt de keukenwerkzaamheden zorgvuldig en proactief waardoor de 
werkzaamheden soepel verlopen. 
 Je assisteert in de keuken bij het klaarmaken van de maaltijden door o.a. het klaarzetten van 

benodigdheden en het op aanwijzing samenvoegen van maaltijdcomponenten; 
 Je portioneert maaltijden in de keuken en het restaurant; 
 Je verzorgt de broodmaaltijden en producten uit de koude keuken; 
 Je zet maaltijden klaar en vervoert deze zonnodig naar de afdelingen; 
 Je signaleert tekorten of benodigdheden en geeft dit door aan de coördinator of kok. 

 
Resultaat: Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden 
Resultaat: Je hebt ervoor gezorgd dat de keuken opgeruimd en schoon is waardoor er hygiënisch 
gewerkt kan worden.   
 Je verzamelt de vaat in de keuken en het restaurant en wast deze af; 
 Je houdt de keuken en het restaurant schoon door onder andere het afruimen van servies; 
 Je houdt de apparatuur in de keuken schoon en signaleert en meldt gebreken. 
 Je voert deze werkzaamheden uit volgens de geldende richtlijnen HACCP. 
 
Resultaatgebied: Overige 
 Je werkt volgens de geldende Arbo-voorschriften.  
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
 
Kennis 
Kennis op het vmbo-niveau in de richting consumptieve technieken en kennis van 
werkvoorschriften zoals HACCP zijn vereist. 
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden volgens regels en instructies en 
onder toezicht van de Coördinator Voeding of een kok. Alledaagse problemen worden opgelost, 
waarbij terugval mogelijk is op de kok. Op organisatorisch gebied is terugval mogelijk op de 
teamleider facilitair. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact en een klantvriendelijke houding zijn vereist bij het verstrekken van 
maaltijden aan cliënten en gasten en bij het samenwerken in een team. 
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Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade door verspilling van ingrediënten. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Eisen worden gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de dagelijkse contacten met 
collega’s en cliënten. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van snijwerkzaamheden, het portioneren van 
maaltijden en het bedienen van de afwasmachine. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het bereiden van maaltijden, het portioneren en het naleven van de 
hygiëne voorschriften. 
 
Overige functie-eisen 
 Hygiënisch werken is vereist bij het onder toezicht bereiden van componenten van maaltijden 

en het portioneren.  
 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten. 
 Gevoel voor materiaal en apparatuur is vereist bij de maaltijdbereiding en het werken met 

apparatuur. 
 
Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op door het vele malen per dag tillen van pannen en het maken van 

eenzijdige bewegingen bij het portioneren; 
 Psychische belasting treedt op door piekbelasting; 
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het afwisselend werken in koude en warme 

ruimtes, het werken in een ruimte met etensgeuren en het in aanraking komen met vuil en 
schoonmaakmiddelen bij schoonmaakwerkzaamheden; 

 Er is risico op persoonlijk letsel bij het werken met messen, het lopen op vochtige 
keukenvloeren en het werken met stoom. 
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Functiebeschrijving Coördinator Gastvrijheid 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit facilitaire professionals die ondersteunende diensten 
verzorgen ten behoeve van de cliënten en medewerkers. Samen met je collega’s ben je 
verantwoordelijk voor de zorg op het gebied van voeding, hygiëne en een fijne woonomgeving.  
Je geeft dagelijkse leiding aan medewerkers Gastvrijheid, medewerkers huishoudelijke dienst en 
wasserij, weekendhulpen en vrijwilligers (winkeltje, koffieschenkers, hulp bij warme maaltijd).  
Je ontvangt leiding van de teamleider facilitair.  
 
Jouw rol als Coördinator Gastvrijheid 
Als Coördinator Gastvrijheid heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan, Jouw doel is om 
dagelijks leiding te geven aan het restaurant De Vertoeverij, het winkeltje, de huishoudelijke dienst 
en wasserij. Daarbij zijn vrijwilligers een onmisbare schakel bij de dienstverlening.  
Je draagt bij aan bijeenkomsten, activiteiten en evenementen. Je stemt frequent af met de 
Coördinator Voeding, de vrijwilligerscoördinator en de collega’s die activiteiten organiseren.  
Een gezellige, gastvrije Vertoeverij waar alle gasten zijn thuis voelen en lekker kunnen eten en 
drinken zijn het eindresultaat. Verder zijn de algemene ruimtes en appartementen hygiënisch en 
schoon. Je bewaakt of de diensten op het gebied van schoonmaak en wassen 
(dienstverleningscontracten) goed worden nageleefd.  
Je onderhoud contacten met leveranciers en onderhoudsbedrijven.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Organiseren, personeel en vrijwilligers 
Resultaat: De bezetting in het restaurant is een evenwichtige mix van gemotiveerd vast personeel en 
vrijwilligers. De afstemming met de keuken is correct en voorraden zijn op peil. Werkinstructies zijn 
opgesteld en worden correct uitgevoerd. Functionele werkgroepen en werkoverleg zijn 
georganiseerd.  
 Het realiseren van een efficiënt lopend restaurant, huishoudelijke dienst en wasserij met de  

daar bij behorende organisatie van inkoop, voorraadbeheer, controle en administratie.  
 Het realiseren van een efficiënte inzet van personeel en middelen en uitvoeren van het 

personeelsbeleid. De planning van personeel, accordering van uren en verlofaanvragen is 
binnen de gestelde termijnen afgehandeld.  

 Het uitvoeren van de gesprekscyclus (ontwikkel, functionerings-en beoordelingsgesprekken). 
 Het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid.  
 Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de teamleider facilitair. 
 Je draagt zorg voor goede instructie en voorlichting aan medewerkers op het gebied van 

preventie en fysieke belasting;  
 Het op coachende wijze leiding gegeven zodat (individuele) resultaten zijn behaald en 

medewerkers zich ontwikkelen.  
 
Resultaatgebied: Inkoop, voorraad en opslag 
Resultaat: De voorraden zijn op peil en binnen overeengekomen (raam) afspraken ingekocht.  
Bestellingen zijn frequent gecontroleerd, de administratie is correct gevoerd  en contract afspraken 
met leveranciers zijn periodiek geëvalueerd.  
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 Het realiseren van een toereikende voorraad, een correcte voorraadadministratie, tijdige 
bestellingen en hygiënische en geordende opslag voor het restaurant, de winkel, de huishouding 
en de wasserij.  

 Het controleren van binnengekomen bestellingen.   
 Toezien op naleving van contractafspraken en leveringsvoorwaarden. 
 
Resultaatgebied: Restaurant en winkel  
Resultaat: Gasten voelen zich thuis in het restaurant en worden gastvrij verzorgd. De winkel biedt 
een aantrekkelijk assortiment. De ruimtes zijn schoon en er wordt veilig volgens normen gewerkt. Er 
is toegezien op hygiënische en correct gebruik en onderhoud van ruimten en apparatuur en er zijn 
voorstellen gedaan voor vervanging of aanschaf van materiaal en apparatuur.  
 Het creëren van een gemoedelijke en gastvrije sfeer in het restaurant en de winkel 
 Het afstemmen met de zorg over wensen van de cliënten. 
 Het maken van een tafelschikking passend bij de wensen van de cliënten. 
 Het ontwikkelen en bijhouden van de kleine kaart.  
 Het verzorgen van reserveringen voor o.a. verjaardagen en de bijbehorende werkzaamheden.  
 Het toezien op het voldoen aan de eisen van sociale hygiëne, HACCP en kwaliteit van de voeding 
en producten in de winkel  
 Het toezien op het dagelijks correct uitvoeren van het betalings- en kasproces.  
 Neemt deel aan de bedrijfshulpverlening. 
 
Resultaatgebied: Huishoudelijke dienst en wasserij 
Resultaat: De cliënten zijn tevreden over de woonomgeving en de dienstverlening van de wasserij. 
 Het toezien op het naleven van het schoonmaakprogramma voor algemene ruimtes, 

woongroepen en appartementen. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden  
 
Kennis 
Een beroepsgerichte Mbo-opleiding op gebied van horeca of facilitair management, actuele kennis 
van HACCP, kennis en ervaring van management (financiële en personele zaken). 
 
Zelfstandigheid 
De coördinator Gastvrijheid in belangrijke mate zijn eigen werk en dat van anderen aan wie hij 
direct leidinggeeft. Behoort dagelijks praktische zaken zelfstandig op te lossen. De context 
waarbinnen hij functioneert noodzaakt initiatief, zelf startend vermogen en praktische 
besluitvaardigheid. Er kan teruggevallen worden op de teamleider facilitair en de coördinator 
Voeding.   
 
Sociale vaardigheden 
Goede sociale vaardigheden zijn vereist vanwege de leidinggevende aspecten in de functie, alsmede 
in verband met de contacten met bijvoorbeeld vrijwilligers, vertegenwoordigers van cliënten en 
andere externe relaties. De coördinator Gastvrijheid dient in staat te zijn het werkklimaat te 
beïnvloeden, gedrag te sturen en tot voorbeeld te zijn voor anderen. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Kans op het veroorzaken van enige materiële schade of verliezen en gezondheidsrisico’s bij 
maaltijdgebruikers. Als eerste aanspreekbaar en in die betekenis verantwoordelijk voor de kwaliteit 
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van het functioneren van het restaurant. Verantwoordelijk voor het operationele beheer van de 
middelen.  
 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is noodzakelijk vanwege de leidinggevende aspecten in 
de functie. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij beknopte rapportages en verslagen die 
hij maakt. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Benodigd voor de bediening van klanten en het verstrekken van maaltijden en dranken en voor het 
veelvuldig staan en lopen. 
 
Oplettendheid 
Opmerkzaamheid is vereist in de continue bewaking van de kwaliteit van het functioneren van het 
restaurant, alsmede voor een adequate beheersing van de middelen en het verantwoordelijk zijn 
voor voortdurende hygiëne in verband met risico’s bij bereiding van voeding  
 
Overige functie-eisen 
Zin voor orde, netheid, hygiëne overeenkomstig actuele normen van het HACCP. Verder is enige 
stressbestendigheid en flexibiliteit (wisselende diensten) van belang. 
 
Inconveniënten 
Psychische belasting kan optreden bij het geven van leiding en het werken onder tijdsdruk.  
Bezwarende werkomstandigheden kunnen optreden bij het werken in wisselende temperaturen.  
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Functiebeschrijving medewerker Gastvrijheid 
 
Jouw rol als medewerker Gastvrijheid 
Als medewerker Gastvrijheid heb je een afwisselende en zelfstandige baan. Je zorgt ervoor dat 
cliënten, medewerkers en andere bezoekers zich welkom voelen in ons restaurant De Vertoeverij. 
Jouw doel is om een gastvrije sfeer te creëren voor alle gasten en voorziet hen van drank en 
smakelijk maaltijden. In je sociale contacten zie je een collegiale en zorggerichte benadering terug.  
Verder help je klanten in de winkel en verzorg je het onderhoud van de koffiecorners. 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van een team dat bestaat uit vakbekwame mensen die op een prettige manier 
service bieden die aansluit op de persoonlijke behoeften van de gast. Samen met je collega’s ben je 
verantwoordelijk een gastvrije ontvangst, service en kwalitatief goede drank- en 
maaltijdverstrekkingen. 
Jouw team ontvangt leiding van de coördinator gastvrijheid 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Gastvrij restaurant    
Resultaat: Dankzij jouw gastvrije ontvangst voelen bezoekers en gasten zich welkom in het 
restaurant. Jij hebt ervoor gezorgd dat gasten snel en klantvriendelijk geholpen zijn. 
 Je ontvangt gasten in het restaurant en verwijst hen naar een tafel. 
 Je neemt bestellingen op van maaltijden en dranken en serveert deze. 
 Je fungeert als aanspreekpunt voor bezoekers en lost klachten op. 
 Je dekt tafels, ruimt op en maakt schoon. 
 Je verzorgt de mis en place. 
 Je verricht kassawerkzaamheden en handelt kassagelden af. 
 Je bereidt snacks en kleine gerechten. 
 Je assisteert bij het portioneren van de warme maaltijd. 
 Je verzorgt de tafelschikking en maaltijdlijsten. 
 Je vult voorraden aan en houd het magazijn op orde.  
 Je geeft tekorten van voorraden of gebreken aan apparatuur door aan je leidinggevende. 
 Je houdt de koffiecorners bij en maakt koffieapparatuur schoon. 
 Je assisteert bij evenementen en bijeenkomsten met de catering.  

 
Resultaatgebied: Hygiëne en arbo 
Resultaat: Je zorgt voor een schoon en veilig restaurant en de daarbij behorende ruimtes en 
inventaris. Maaltijdproducten zijn veilig.  
 Je werkt volgens de werkinstructies van het schoonmaakplan en de eisen van HACCP.  
 Je controleert de houdbaarheid van goederen in het kader van voedselveiligheid. 
 Je gebruikt inventaris en apparatuur correct en ziet erop toe dat anderen dat ook doen. 
 Je doet voorstellen voor vervanging of aanschaf van materiaal en apparatuur.  
 Je werkt volgens de geldende Arbo-voorschriften. 
 
Resultaatgebied: Overige taken 
 Je geeft aanwijzingen en instructies aan vrijwilligers en weekendhulpen. 
 Je biedt ondersteuning bij activiteiten. 
 Je helpt bij transfer van bewoners. 
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 Je zorgt voor overdracht van informatie aan zorgpersoneel bij verandering van gedrag en 
wensen van cliënten. 

 Je spreekt bezoekers aan op ongewenst gedrag (en zo nodig waarschuwen van verzorging) 
 Je neemt incidenteel de receptietelefoon waar. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden medewerker Gastvrijheid 
 
Kennis 
Kennis is vereist op vmbo-niveau, aangevuld met ervaring als restaurantmedewerker. Kennis van 
werkvoorschriften, sociale hygiëne en HACCP.   
 
Zelfstandigheid 
Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen regels en instructies. 
Problemen in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden worden zelf opgelost. Terugval is 
mogelijk op de Coördinator Gastvrijheid of directe collega’s. Tijdens weekenddiensten is er geen 
directe terugvalmogelijkheid. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact en klantvriendelijkheid zijn vereist in de contacten met gasten. Soms 
moet corrigerend worden opgetreden, door te wijzen op geldende regels, waarbij terugval mogelijk 
is op de leidinggevende en/of de verpleging. Ook omgang met de wisselende samenstelling van de 
groep vrijwilligers vraagt tact en geduld om gastvrijheid en efficiency te waarborgen.  
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het serveren van dranken en voeding en bij 
de afhandeling van de kassagelden. Er is risico op het veroorzaken van immateriële schade in de 
contacten met bezoekers van het restaurant. Er is risico op het toebrengen van persoonlijk letsel bij 
het bereiden van gerechten van de kleine kaart. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voeren van dagelijkse gesprekken met 
medewerkers, cliënten, vrijwilligers en bezoekers. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het bedienen van schoonmaakapparatuur, de kassa en bij het 
portioneren en (voor)bereiden van voeding. Bewegingsvaardigheid is nodig voor de transfer van 
cliënten.  
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist ten aanzien van het in acht nemen van de voorschriften en richtlijnen, met 
name inzake hygiëne en veiligheid. Oplettendheid is ook vereist bij het doorgeven van diëten en het 
bestellen van voedingsmiddelen bij afwijkende behoeften en wensen van cliënten. 
 
Overige functie-eisen 
 Ordelijk en hygiënisch werken is vereist bij het werken met voedingsproducten.  
 Integriteit is vereist in verband met het beschikken over persoonlijke informatie over cliënten. 
 Representatief voorkomen en gedrag is vereist in contacten met cliënten. 
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Inconveniënten 
 Fysieke belasting treedt op door tillen van dienbladen en langdurig lopen en staan.  
 Psychische belasting treedt op door de confrontatie met zieke cliënten en door piekbelasting. 
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met afval en 

voedingsresten en het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. 
 Er is risico op persoonlijk letsel door het werken met snijgereedschap en heet frituurvet. 
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Functiebeschrijving huishoudelijk medewerker 
 
Jouw rol als huishoudelijk medewerker 
Als huishoudelijk medewerker heb je een afwisselende baan. Je draagt bij aan het welbevinden van 
cliënten door hun leefomgeving en was schoon te maken en weet daarbij rekening te houden met 
wat onze cliënten zelf nog kunnen. Doordat je goed oplet signaleer je op tijd bijzonderheden in het 
huishouden van de cliënt. Ook verricht je werkzaamheden in de algemene ruimtes. 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van het team van huishoudelijk medewerkers dat bestaat uit professionals die 
bijdragen aan het welbevinden van de cliënt, die zoveel mogelijk zelf de regie houdt over zijn eigen 
leven. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de invulling van een totaalpakket aan 
dienstverlening op basis van de cliëntvraag.  
Jouw team ontvangt leiding van de Coördinator Gastvrijheid.  
  
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaat: Bieden van huishoudelijke verzorging 
Resultaat: Cliënten ervaren een hygiënische, schone en verzorgde woon- en leefomgeving. Naar 
tevredenheid van de cliënten hebben jij en je collega’s huishoudelijke verzorging, kwalitatief, tijdig 
en volgens afspraken uitgevoerd. 
 Je verricht schoonmaak- en huishoudelijke werkzaamheden bij cliënten, in publieke ruimtes van 

het zorgcentrum en in de directe woonomgeving; 
 Je maakt afspraken met collega’s en cliënten over de volgorde van de huishoudelijke 

werkzaamheden; 
 Je stemt wat betreft zelfredzaamheid af met de cliënt; 
 Je bevoorraadt publieke ruimtes met verbruiksartikelen;  
 Je assisteert incidenteel bij transfer van bewoners en bij het portioneren of vervoeren van 

maaltijden; 
 Je signaleert bijzonderheden en eventuele veranderingen in de cliëntsituatie op het gebied van 

huishouding aan collega’s of collega’s van de zorg;  
 Je signaleert tekorten of gebreken in het (verbruiks)materiaal en geeft dit door aan de 

coördinator gastvrijheid.  
 
Resultaat: Verzorgen wasgoed 
 Je sorteert wasgoed naar wasvoorschrift en soort (persoonsgebonden of platgoed) 
 Je wast het persoonsgebonden goed op de locatie, sorteert en vouwt dit. 
 Je sorteert persoonsgebonden wasgoed en platgoed dat door de wasserij wordt opgehaald.  
 Je sorteert retour gekomen wasgoed en controleert dit. 
 Je sorteert het schone wasgoed naar afdeling of cliënt en bezorgt deze.  
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden huishoudelijk medewerker 
 
Kennis 
Kennis op vmbo-niveau is vereist, aangevuld met kennis van hygiëne. Daarnaast is enige 
ervaringskennis vereist van (het omgaan met) de doelgroep. 
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Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden op basis van werkvoorschriften en aanwijzingen uitgevoerd. Dagelijkse 
praktische problemen worden zoveel mogelijk zelfstandig opgelost. Terugval is mogelijk op collega’s 
en/of de leidinggevende.  
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen en kunnen luisteren zijn nodig bij contacten met 
bewoners en zorgmedewerkers over afstemming van werkzaamheden. 
  
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is kans op het veroorzaken van (im)materiële schade bij het uitvoeren van ondersteunende 
werkzaamheden. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij contacten met cliënten bij het verrichten van de 
assisterende en ondersteunende werkzaamheden en met collega’s in het kader van afstemming van 
werkzaamheden.  
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het verrichten van de huishoudelijke werkzaamheden. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het signaleren van bijzonderheden tijdens het uit voeren van 
huishoudelijke werkzaamheden 
 
Overige functie-eisen 
 Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij uitvoeren van werkzaamheden. 
 Ordelijk en hygiënisch werken is van belang bij het uitvoeren van de huishoudelijke 

werkzaamheden. 
 Integriteit is vereist bij contacten met cliënten. 
 Representativiteit is vereist bij contacten met cliënten. 
 
Inconveniënten 
 Er is kans op fysieke belasting bij het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden. 
 Er is kans op psychische belasting bij de confrontatie met lijden en leed van cliënten. 
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in contact komen met onaangename 

materialen. 
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Functiebeschrijving weekendhulp facilitaire dienst 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van het facilitaire team dat verantwoordelijk is voor de keuken, restaurant, 
huishouding en wasserij. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor een gastvrije 
ontvangst in een schone omgeving en het bieden van klantvriendelijke dienstverlening. 
Jouw team ontvangt leiding van de Coördinator Voeding of Coördinator Gastvrijheid. 
 
Jouw rol als weekendhulp 
Als weekendhulp heb je een afwisselende en verantwoordelijke baan. Je bent verantwoordelijk voor 
het verrichten van assisterende werkzaamheden binnen de facilitaire dienst.  
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied keuken en restaurant 
Resultaat: de keuken of restaurant zijn ondersteund bij hun dagelijkse werkzaamheden 
 portioneert en serveert maaltijden uit; 
 verstrekt dranken; 
 ondersteunt bij het maken van gerechten van de kleine kaart; 
 voert voorbereidende werkzaamheden uit bij broodmaaltijden en in de koude keuken. 

 
Resultaatgebied afwas. 
Resultaat: de vaat is dagelijks gereinigd volgens de HACCP normering en gecontroleerd op gebreken. 
 reinigt serviesgoed, bestek en andere materialen met behulp van de vaatwasmachine; 
 wast pannen en andere niet vaatwasmachine bestendige materialen met de hand af; 
 ruimt de gereinigde vaat op; 
 zorgt voor schone apparatuur en werkruimtes. 
 
Resultaatgebied schoonmaak. 
Resultaat: de algemene ruimten zijn schoon. Zeep, toiletpapier en handdoekjes zijn op voorraad. 
 verzorgt volgens werkvoorschriften de schoonmaakwerkzaamheden van algemene ruimten 

zoals gangen en sanitaire voorzieningen binnen het zorgcentrum; 
 werkt correct en veilig met schoonmaakmiddelen en – apparatuur;  
 controleert de beschikbaarheid van zeep, toiletpapier en handdoekjes en vult deze zo nodig bij; 
 zorgt voor het bijhouden van de was. 
 
Resultaatgebied: overige taken 
 ondersteunt bij activiteiten zoals verjaardagen en andere gelegenheden; 
 assisteert bij de distributie van maaltijden naar de afdelingen; 
 helpt bij transfer van bewoners. 
 
Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden weekendhulp facilitaire dienst 
 
Kennis 
Praktische ervaringskennis met betrekking tot het verrichten van afwas- en schoonmaak-
werkzaamheden is vereist. 
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Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig verricht aan de hand van werkvoorschriften en volgens een 
vast schema. Terugval is mogelijk op de Coördinator Voeding, dienstdoende kok, Coördinator 
Gastvrijheid of vaste medewerkers. Er wordt gewerkt onder supervisie van vast personeel.  
 
Sociale vaardigheden 
Aan sociale vaardigheden worden eisen gesteld in contacten met collega’s en in niet-functionele 
contacten met cliënten. 
  
Risico's, verantwoordelijkheden en invloed 
Er is risico op het veroorzaken van materiële schade bij het uitvoeren van de schoonmaak-
werkzaamheden en het gebruik van de vaatwasmachine en schoonmaakmiddelen. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij informatie-uitwisseling met de leidinggevende en 
collega’s en bij het voeren van alledaagse gesprekken met cliënten. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Aan bewegingsvaardigheid worden eisen gesteld voor het verrichten van schoonmaak-
werkzaamheden en het gebruik van de vaatwasmachine. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij het verrichten van de afwas- en schoonmaakwerkzaamheden; 
 
Overige functie-eisen 
Hygiënisch werken is vereist bij het verrichten van de schoonmaakwerkzaamheden. 
 
Inconveniënten 

 Fysieke belasting treedt op door het tillen en vele malen bukken en strekken tijdens 
schoonmaakwerkzaamheden en lopen en staan.  

 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met stof, vuil en 
schoonmaakmiddelen.  
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Functiebeschrijving medewerker technisch beheer 
 
Plaats in de organisatie  
Je maakt deel uit van de facilitaire dienst en bent een veelzijdige professional die verantwoordelijk 
is voor het dagelijks en periodiek technisch onderhoud en gebouwenbeheer. Daarnaast zorg je voor 
de continuïteit en veiligheid van geautomatiseerde systemen en draag je de verantwoordelijkheid 
voor de BHV-organisatie. Je ontvangt leiding van de teamleider facilitair.  
 
Jouw rol als Medewerker Technisch Beheer 
Als Medewerker Technisch beheer heb je een veelzijdige en verantwoordelijke baan. Jouw doel is 
om het gebouw en de gekoppelde appartementen bouwkundige en technisch in goede staat te 
houden. Je verricht zelf uitvoerende werkzaamheden, delegeert taken naar vrijwilligers of schakelt 
externen in om diensten te verlenen. Daarnaast zorg je voor een goed functionerende systemen op 
het gebied van audio, telefonie, alarmering, ICT en zorg-ondersteunende middelen. 
 
Uitwerking van jouw werkzaamheden 
 
Resultaatgebied: Onderhoudscontracten     
Resultaat: De onderhoudscontracten met dienstverleners voor bouwkundig, onderhoud technisch, 
audio, telefonie en ICT-beheer en onderhoud zijn afgesloten en de looptijd is bewaakt.  
 Het doen van (beleids)voorstellen voor wijziging of afsluiten van contracten. 
 Het onderzoeken van aanbieders en beoordelen van inkoopvoorwaarden.  
 Het adviseren van de teamleider facilitair en/of Bestuurder over af te sluiten contracten. 
 Het fungeren als contactpersoon en procesbewaker bij de uitvoering van werkzaamheden. 
 Het bewaken van gemaakte prijsafspraken. 

 
Resultaatgebied: Technisch onderhoud 
Resultaat: Het gebouw met bijbehorende appartementen en voorzieningen is technisch en 
bouwkundig in goede staat. 
 Het opstellen, ontwikkelen en uitvoeren van een (meer)jarenplan ten aanzien van beheer en 

onderhoud en tevens zorgen voor de planning en naleving ervan. 
 Het voorbereiden van de begroting en/of het jaarbudget.  
 Het realiseren van het benodigde groot en klein onderhoud aan de gebouwen. 
 Controle op alle technische installaties en gebouwen, de technische staat van medische 

hulpmiddelen en alle uitgevoerde werken (door externen) is uitgevoerd. 
 Een jaarlijks investerings- en/of vervangingsvoorstel is gerealiseerd en een overzicht van 

onderhoudskosten (geplande en werkelijke) is bijgehouden. 
 Voor niet zelf uit te voeren herstellingen en vernieuwingen zijn bedrijven ingehuurd. 
 Technische documentatie, administratie en toetsing aan ARBO-eisen zijn bijgehouden en 

gearchiveerd.  Tevens toezien op de naleving van de ARBO-eisen. 
 Er is zorg gedragen voor het sleutelbeheer en overname/overgave woningen en appartementen.  
 Het legionellabeheersplan wordt uitgevoerd, beheerd en is actueel.  
 Kleine reparaties vanuit onderhoudsabonnementen van huurders zijn verricht. 
 Verricht taken als huismeester conform de afspraken met de verhuurder (de takenlijst is aan dit 

functieprofiel gehecht). 
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Resultaatgebied: BHV-organisatie     
Resultaat: De bedrijfshulpverlening (BHV) is georganiseerd en er is een actueel calamiteitenplan.  
 Fungeert als Coördinator Hoofd BHV en is lid van het crisisteam. 
 Alle daaruit voortvloeiende taken en het beheer van de bijbehorende protocollen zijn 

gerealiseerd.  
 Het Alarmerings- en ontruimingsplan, en het Zorgcontinuïteitsplan zijn actueel. 
 Het zorgen voor opleiden van nieuwe BHV-ers en organiseren van herhalingscursussen. 
 Nieuwe medewerkers zijn geïnformeerd over het calamiteitenplan door middel van protocollen 

en rondleidingen door het gebouw.  
 
Resultaatgebied: ICT en technische systemen    
Resultaat: Goed functionerende audio, telefonie en ICT-diensten zijn gerealiseerd. 
 Het adviseren van leidinggevende over aanschaf van hard en/of software, het aangaan en 

aflopen van contracten.  
 Het geven van opdrachten en het onderhouden van contacten met betrokken bedrijven. 
 Het bedrijfsklaar en beschikbaar stellen van telefonie- en/of ICT-middelen aan medewerkers en 

ingehuurde derden. Instructie aan de gebruiker is gegeven. 
 Het signaleren en oplossen van knelpunten in systemen of netwerken 
 Fungeert als helpdeskfunctie voor alle gebruikers.  
 Is belast met het aanpassen, vernieuwen, ontwikkelen of doorverwijzen van ondersteunende 

gebruikersinformatie.  
 

Resultaatgebied: Overige taken     
Resultaat: Overige werkzaamheden 
 Controle op de technische staat van medische hulpmiddelen is bewaakt en (door externen) 

uitgevoerd. 
 Bedrijfsmiddelen zoals druppels, badges, mobiele telefoons, Ipads en dergelijk zijn aan nieuwe 

medewerkers verstrekt.  
 Het op orde brengen en houden van protocollen m.b.t. Arbo, techniek en veiligheid. 
 Registratie van inname en uitgifte van bedrijfsmiddelen is bijgehouden en actueel. 
 Er is controle uitgevoerd op het tijdig inleveren van bedrijfsmiddelen.  
 Het onderhouden van contacten met de gemeente over afvalbeheer. 
 Het verzorgen van de dagelijkse afvalrondes.  
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Kennis, vaardigheden en verantwoordelijkheden Medewerker Technisch beheer 
 
Kennis 
Een vakgerichte opleiding op MBO-niveau is vereist alsmede het voortdurend op peil houden van 
vakkennis (algemeen technisch gebied). Daarnaast is kennis vereist van wetgeving m.b.t Arbo, AVG 
en brandveiligheid. 
 
Zelfstandigheid 
De functionaris werkt zelfstandig binnen de gegeven richtlijnen en gemaakte afspraken. Er is 
terugval mogelijk op de Manager Personeel & Ondersteunende diensten en de Raad van Bestuur.  
De werkzaamheden worden gecoördineerd en gepland.  
Geeft functionele aanwijzingen aan vrijwilligers technische dienst. 
Inhoudelijk is terugval mogelijk op externe dienstverleners.  
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals goed kunnen luisteren naar de bewoners, medewerkers, bedrijven en 
hulpdiensten.  Rustig en duidelijk communiceren, niet in paniek raken en de kern van het probleem 
weten te ventileren, waarna het probleem (proberen) op te lossen zijn een vereiste. 
Dit alles is nodig voor het uitvoeren van onder andere de helpdeskfunctie, interne maar ook met 
externe contacten; het vermogen om goed te kunnen luisteren, overtuigen, instructie te kunnen 
geven en zo nodig te kunnen corrigeren. 
 
Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 
Er is een risico voor materiële schade bij het werken aan kostbare apparatuur of bij het inschakelen 
van de verkeerde externen. Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen werk en het 
operationeel houden van systemen, installaties, inventaris en gebouwen. 
Er is risico op materiële schade bij het niet goed functioneren van het calamiteitenplan. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid 
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist vanwege de uiteenlopende functionele contacten 
met medewerkers, bewoners en externen.  
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor Ook vereist bij het schrijven van rapportages en 
mailverkeer en dergelijke. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het werken aan computers en voor het uitvoeren van 
technische handelingen, zoals het operationeel houden van systemen, installaties, inventaris en 
gebouwen en het afvalbeheer. 
 
Oplettendheid 
Oplettendheid is vereist bij voortdurende bewaking en beheersing van hard- en software. Ook ten 
aanzien van het opmerken van storingen en dergelijke bij het onderhoud aan installaties en 
gebouwen (gebouwbeheerssysteem). 
 
Overige functie-eisen 
 Integriteit is vereist vanwege de toegang tot de systemen en bestanden met mogelijk 

persoonlijke informatie en om de functie Functionaris Gegevensbescherming goed te kunnen 
uitvoeren. 
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 Het vertrouwelijk omgaan met gegevens en privacy van cliënten en medewerkers. 
 Overtuigingskracht is vereist bij het oplossingsgericht werken met de zorg en bedrijven. 
 Doorzettingsvermogen is vereist bij het oplossingsgericht werken met de zorg en bedrijven. 
 Ordelijk en/of hygiënisch werken is vereist binnen de zorg.   
 Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met eenieder. 
 
Inconveniënten 
 Psychische belasting kan optreden bij het werken onder tijdsdruk en aanhoudende 

klachtenstroom van defecten.  
 Fysieke belasting treedt op door bij het onderhoud aan installaties, gebouwen en dergelijke. 
 Bezwarende werkomstandigheden bestaan uit ontstaan door buitenwerkzaamheden door groen 

allergieën. Goede verlichting door beperkt zicht. 
 Er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van onvoorzichtig handelen. 
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Organogram 
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Functiematrix 
 
 


