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Samenvatting 

Functiebeschrijving 

Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse 

Verzorgende/Zorgkundige 

C1 – 2 of D1-3  

minimum halftijds (19/38) maximum voltijds (38/38)  

1. Plaats in de organisatie  

Directeur 

Hoofdverpleegkundige 

Verpleegkundige 

 

2. Hoofdtaak 
-Staat in voor de integrale verzorging en begeleiding van de bewoners van Hoghe Cluyse zodat  een 

kwaliteitsvolle dienstverlening kan geleverd worden  

-Assisteert de verpleegkundigen waar nodig en wenselijk  

-Ontvangt opdrachten van hoofdverpleegkundigen en verpleegkundigen en rapporteert aan hen. 

 

3. Belangrijkste taken/bevoegdheden:     
Dit is een opsomming van de voornaamste taken.  Deze lijst is niet limitatief. 

-Verzorgen van bewoners van Hoghe Cluyse  op de juiste kwaliteitsvolle wijze waarbij rekening 

gehouden wordt met wensen, noden en gewoonten van de gebruikers en mogelijke suggesties van 

familieleden, andere  personeelsleden, dokters… 

-Zorg dragen voor fysisch, psychisch comfort en veiligheid van de gebruikers  

-Volgen van procedures die in het kwaliteitshandboek of elders zijn uitgewerkt  

-Veilig werken volgens de afgesproken werkprocedures 

-Prijsbewust en milieubewust werken  

-Noodzakelijke administratie uitvoeren 

-Toepassen en up to date blijven van de geldende wet-en regelgeving  

 

-Tijdig signaleren aan hoofdverpleegkundige van behoeften aan bijkomende of nieuwe apparatuur en 

materialen en meewerken aan de aankoop ervan 

-Naleven van regels en afspraken m.b.t. verpleging, verzorging, hygiëne, veiligheid, afvalverwijdering  

-Onderling afstemmen van de eigen activiteiten met de werking van collega’s en andere diensten 

-Correct en tijdig doorgeven van alle nuttige gegevens aan collega’s   

 

-Deelnemen aan intern overleg en teamvergaderingen 

-Opvolgen van stagaires 

  -Onderhouden van regelmatig contact met gebruikers en familie  

-Informeren en begeleiden van familie en bezoekers met inbegrip van het onder de aandacht brengen van 

de huisregels  

-Zorgt voor een aangepaste sfeer en omgeving voor de gebruikers van Hoghe Cluyse en ondervangt in de 

mate van het mogelijke alle storende elementen en verzekert het emotioneel welbevinden van de 

gebruikers 

-Behartigen van de positieve imagovorming als vertegenwoordiger van de verpleging en verzorging en 

het woonzorgcentrum naar buiten uit 

 

4. Bijzondere aanwervingsvoorwaarden 

Zorgkundige C1-2 

1° Diploma van het secundair onderwijs als  verzorgende, gezins en bejaardenhelpster, personenzorg of 

gelijkgesteld  

2° Attest zorgkundige 

 

Zorgkundige D1-3 

1° Getuigschrift van verzorgende, gezins en bejaardenhelpter, persoenezorg  bekomen via de VDAB of 

daarmee gelijkgesteld, maar niet via secundair onderwijs  

2° Attest zorgkundige 


