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Functie 

Titel Maaltijdbedeler thuisbezorgde maaltijden 

Plaats tewerkstelling Woonzorgcentrum De Plataan - keuken 

Niveau/graad E1-3 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Keukenverantwoordelijke - diëtist 

Interne relaties 
Collega’s van de dienst maaltijden aan huis, centrale keuken en 
woonzorgcentrum De Plataan 
Administratief personeel Thuisdiensten  

Externe relaties 
Gebruikers (thuisverblijvende senioren) 
Leveranciers, technische dienst en inspectiediensten 

 
 

Doel van de functie 
Zorgen voor een vlotte en verzorgde thuislevering bij senioren van de koel-verse maaltijden die in de 
Centrale Keuken daartoe worden bereid. Ingeschakeld worden bij het individueel portioneren, sealen 
en etiketteren van deze maaltijden.  

 
Verantwoordelijkheden en taken 
Thuisbezorging van koel-verse maaltijden 

• het klaarmaken van de wagen met transportkoeling door alle thuis te bezorgen koel-verse 
maaltijden zorgvuldig in de wagen te stapelen. 

• correcte aflevering van de koel-verse maaltijden bij de cliënten thuis, waarbij de maal- 
tijden bij voorkeur door de bedeler zelf in de koelkast van de cliënt worden geplaatst. 

• onderhoud van de wagens met transportkoeling en van de karren waarin de maaltijden 
tijdens het koelen en het transport worden gestapeld. 

 
Portionering van koel-verse maaltijden 

• verzorgde portionering, onder correcte hygiënische omstandigheden, van de maaltijden in 
tweevaks- of drievaksschotels, in de daartoe voorziene gekoelde ruimte in de Centrale 
Keuken. 

• het zorgvuldig sealen en etiketteren van de geportioneerde schotels 

• het oordeelkundig stapelen van de schotels in de daartoe voorziene koelcel. 
 
Afwas – onderhoud  

• instaan voor een net en verzorgd onderhoud van de portioneerruimte en de koelcel 

• instaan voor de bevoorrading en correct gebruik van onderhoudsproducten en materialen  

• instaan voor een hygiënisch onderhoud van alle materialen, vloeren, toestellen volgens de 
correcte instructies 

• gebruik machine volgens correcte werkinstructies en zorg dragen voor materiaal 
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Controle - Advies - Signaleren 

• signaleren van geconstateerde problemen m.b.t. de thuislevering van maaltijden (zowel 
problemen van technische aard als problemen bij de cliënt thuis) 

• actieve deelname aan werkoverleg 

• controle van leveringen op juistheid en hoeveelheid 

• tijdig doorgeven van mankementen, tekorten 
 

 

Context van de functie 
Gedurende 3 weekdagen per week één of meerdere koelverse maaltijden thuisbezorgen bij 60 à 75 
cliënten op grondgebied Izegem. Op de andere dagen sta je in voor de portionering en het 
klaarzetten van de maaltijden volgens instructies.  
 
 

Profiel 
Vaardigheden 

• beschikken over onderhouds-technische vaardigheden 

• kunnen werken in teamverband 

• kunnen omgaan met bejaarden en familie 

• handig zijn 

• kunnen presteren onder tijdsdruk 
 
Kennis 

• elementaire kennis van voedingswaren, grondstoffen en de behandeling ervan 

• elementaire kennis van onderhoudsmaterialen,- producten en –technieken 

• kennis van het verkeersreglement 

• basiskennis omtrent het onderhoud van de maaltijdtransportwagen 

• De Nederlandse taal voldoende lezen en schrijven i.f.v. opvolgen schriftelijke instructies, 
maaltijdlijsten, communicatie met de klanten, … 

 
Attitude 

• zin voor orde en hygiëne 

• zin voor afwerking 

• zin voor verantwoordelijkheid 

• vriendelijk en behulpzaam zijn 

• stipt 

• discreet 

• flexibel (bv. bij verlof/afwezigheden) 
 


