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Functie 

Titel Zorgkundige Centrum voor Dagverzorging 

Plaats tewerkstelling Centrum voor dagverzorging Dischveld 

Niveau/graad C1-2 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Coördinator Centrum voor Dagverzorging 

Interne relaties 
Gebruikers van het centrum voor dagverzorging 
Collega’s van de eigen dienst en van het woonzorgcentrum 

Externe relaties 
Familie en bezoekers van de gebruikers 
Vrijwilligers 
Leveranciers en technische dienst  

 
 

Doel van de functie 
De zorgkundige in het centrum voor dagverzorging werkt in een multidisciplinair team mee aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van het centrum.   

• Hij /zij biedt op een professionele en kwalitatieve wijze “zorg op maat”, met respect voor de 
privacy van de gebruiker.  

• Hij/zij heeft hierbij specifiek aandacht voor de gebruiker op psychisch, fysisch en sociaal vlak. 

• De zorgkundige zorgt eveneens voor een huiselijke sfeer en het aanbieden van activiteiten 
die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de gebruikers. 

 
Verantwoordelijkheden en taken 
Vanuit een animatieve basishouding uitvoeren van de fysieke zorg met voortdurende aandacht voor 
de zelfredzaamheid van de gebruikers: 

• hygiënische zorgen verlenen 

• medicatiegebeuren onder toezicht van een verpleegkundige 

• maaltijdgebeuren verzorgen 

• fysiek comfort nastreven 

• veiligheid verzekeren 

• omgevingszorg nastreven 

• bijhouden van het gebruikersdossier 
 
Activiteiten aanbieden aan de gebruikers van het centrum voor dagverzorging rekening houdend 
met de interesses en levensgeschiedenis van de gebruiker: 

• Begeleiden van groepsactiviteiten 

• Begeleiden van individuele activiteiten 

• Helpen bij het plannen van de activiteiten o.l.v. de ergotherapeut(e) 
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Vanuit een animatieve basishouding zorg dragen voor het psychosociaal welzijn van de gebruikers 
als individu: 

• ontwikkelen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de gebruiker  

• aandachtsbegeleider 

• aandacht en respect voor de privacy, eigenheid en de levensgeschiedenis van de gebruiker 

• individuele opvang en begeleiding van de gebruiker  

• aanpassen van de werking in functie van de behoeften van de gebruikers 

• aandacht voor realiteitsoriënterende en belevingsgerichte houding bij  de gebruiker 
 
Vanuit een animatieve basishouding zorg dragen voor het psychosociaal welzijn van de gebruikers in 
groep: 

• uitnodigen en stimuleren tot contact met medegebruikers, familieleden en medewerkers 

• aandacht voor de veiligheid in de groep 

• op een animatieve wijze aanwezig zijn bij de gebruikers  

• bijdragen tot een huiselijke sfeer 
 

Overleg en opbouwen van een netwerk: 

• informeren en begeleiden van familie 

• betrekken van familie bij de werking  

• stimuleren van contacten naar en van de ruimere omgeving 
 
Werken in team: 

• meehelpen uitbouwen en realiseren van de zorg 

• eigen inbreng in overlegmomenten, teambespreking, gebruikersbespreking en werkgroepen 

• observeren en rapporteren van fysieke en psychosociale aspecten 

• adequaat optreden in een crisissituatie 

• samenwerken in teamverband  

• rekening houden met adviezen van medewerkers en gebruik maken van vaardigheden die de 
gebruiker heeft  

• bereidheid tot bijscholing en vorming 

• toepassen van kwaliteitsprocedures en formuleren van voorstellen ter verbetering 

• bijdrage leveren in de continuïteit van de dienstverlening 

• bijdrage leveren in het financieel leefbaar houden van de instelling in al zijn aspecten  

• gebruik maken van bestaande informaticatoepassingen 

• overnemen van taken van technisch beambte chauffeur bij afwezigheid of crisissituaties 
 

 

Context van de functie 
Het Centrum voor Dagverzorging ontvangt dagelijks gemiddeld 25 bezoekers; hiervan zijn er 
gemiddeld 15 bezoekers met een zwaar zorgprofiel (F-profiel).  
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Profiel 
Vaardigheden 

• interdisciplinair gebruikersgericht kunnen samenwerken  

• vlotte sociale omgang met gebruikers en familie in een geduldige en vriendelijke sfeer 

• zowel individuele als groepsactiviteiten kunnen begeleiden 

• leiding aanvaarden 

• technische vaardigheden 

• stipt en adequaat uitvoeren van opdrachten 

• zelfstandig kunnen werken  

• goed observatievermogen en rapportagevaardigheden 
 
 
Kennis 

• basiskennis van ziektebeelden bij ouderen 

• inzicht in de psychologie en fysiologie van de hulpbehoevende mens 

• basiskennis van de verzorging en het medicatiegebruik 

• kennis van EHBO 

• kennis van behandel- en begeleidingsmodellen o.a. zelfzorg, mantelzorg, palliatieve 
zorg, belevingsgerichte begeleiding, R.O.T.-training, A.D.L.-training, P.D.L.-training 

 
Attitude 

• motivatie en interesse in doelgroep  

• groot inlevingsvermogen en positieve ingesteldheid 

• blijk geven van een animatieve houding 

• oog hebben voor leefklimaat / totaalzorg 

• bereidheid tot permanente bijscholing 

• zin voor orde en netheid 
 


