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Functie 

Titel Begeleider wonen en leven/animator WZC de Plataan 

Plaats tewerkstelling WZC de Plataan 

Niveau/graad IFIC: 12 – animator in de residentiële ouderenzorg 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Directeur woonzorgcentrum De Plataan 

Interne relaties 

Collega’s (animatoren/begeleiders wonen en leven, paramedici, 
verpleegkundigen en zorgkundigen, …) en medewerkers van de andere 
diensten 
Bewoners 
Vrijwilligers en stagiairs 

Externe relaties 
Familie en bezoekers van de bewoners 
Huisartsen, bewindvoerders, externe hulpverleners 

 
 

Doel van de functie 
De begeleider wonen en leven begeleidt bewoners en hun omgeving uit de uitbouw van een 
kwaliteitsvol leven in ons woonzorgcentrum. Als deel van het team “wonen en leven” helpt hij ook 
meedenken over een visie omtrent wonen en leven, maar werkt hij dit vooral uit in concrete plannen 
en activiteiten.  

 
Verantwoordelijkheden en taken 
1. Wonen en leven 

• Ondersteunend meewerken aan een visie binnen het woonzorgcentrum omtrent 
wonen en leven.  

• Aandacht hebben en bevorderen van het huishoudelijk karakter en de gezelligheid in 
het woonzorgcentrum.  

• Motiveren en stimuleren van de ganse organisatie om een bewonersgerichte houding 
aan te nemen.   
 

2. Inschatten behoeften bewoners 

• De noden en mogelijkheden van iedere individuele bewoner in kaart brengen. 

• Luisteren naar en motiveren van bewoners.  
 
3. Activiteiten  

• Dienstverlening/activiteiten op maat van de bewoners uitwerken om zo de 
levenskwaliteit van de bewoners te verhogen en de sociale contacten met de bewoners 
en hun familie te behouden of uit te breiden.  

• Organiseren van individuele en groepsactiviteiten voor  de bewoners en ook 
medewerkers van andere diensten van het woonzorgcentrum hierbij betrekken. De 
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organisatie heeft betrekking op de voorbereiding, de activiteit en ook de nazorg (bv. 
opruimen, feedback, …). 

• Meewerken aan de organisatie van belevingen, uitstappen en grote evenementen.    
 
4. Overleg – opbouwen netwerk 

• In overleg gaan met de bewoners op individuele wijze en ook op groepsniveau 
(deelname bewonersraad) en hen ook betrekken bij diverse activiteiten.  

• Actief participeren aan overleg tussen de zorgteams van de verschillende afdelingen en 
het team wonen en leven. Bevorderen van de integratie van het team wonen en leven 
in de organisatie. Signaleren van specifieke noden en behoeften van bewoners aan de 
betrokken diensten.  

• Betrekken van familie en vrienden van de bewoners in het woonzorgcentrum.   

• Contacten opbouwen met interne en externe organisaties (bv. scholen, buurthuizen, …), 
om zowel activiteiten naar binnen te trekken en ook deel te nemen aan externe 
activiteiten/de buurtwerking.  

 
5. Vrijwilligerswerking 

• Bijdragen aan een bloeiende vrijwilligerswerking in het belang van het welzijn van de 
bewoners van onze organisatie.  

• Ondersteunen en aansturen van de vrijwilligers tijdens de diverse activiteiten.  
 
6. Administratieve taken 

• Mee nadenken over en bijdragen aan een goede (interne en externe) communicatie.  

• Verrichten van administratieve taken die noodzakelijk zijn voor het goed uitoefenen van 
de functie.  

• In overleg en in samenspraak met de verschillende teams het toekende budget beheren.  
 

 

Context van de functie 
In woonzorgcentrum De Plataan wonen 180 vaste bewoners en zijn er nog 2 kamers voor kortverblijf.  
Er zijn 3 teams wonen en leven die elk toegewezen zijn aan 2 afdelingen. Ieder team wonen en leven 
bestaat uit een animator/begeleider wonen en leven, een ergotherapeut en een coach wonen en 
leven.  
 

Profiel 
1. Kennis 

• Je bent houder van: 

• een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het algemeen secundair 
onderwijs, het kunstonderwijs, het technisch secundair onderwijs of 
gelijkwaardig; 
OF 

• een diploma secundair onderwijs, uitgereikt in het 7de specialisatiejaar van 
het beroeps-secundair onderwijs, hetzij in de studierichting “kinderzorg” 
hetzij in de studierichting “thuis- en bejaarden- zorg”, of gelijkwaardig; 
OF 

• een certificaat (modulaire opleiding) of een getuigschrift (lineaire opleiding) 
van de opleiding “begeleider-animator voor bejaarden”, behaald in het 
studiegebied “personenzorg” in het kader van het volwassenenonderwijs. 

 

• Je hebt de opleiding “Masterclass wonen en leven” gevolgd of bent bereid om deze te 
volgen.  
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• Je bent bereid om je op kort termijn in te werken in de opgelegde taken, de specifieke 
softwarepakketten en indien nodig bijscholingen te volgen.   

 
2. Vaardigheden 

• Je drukt je schriftelijk en mondeling goed uit in de Nederlandse taal.  

• Je werkt nauwkeurig en hebt zin voor orde, netheid en correctheid.  

• Je bent klantgericht en neemt de nodige initiatieven. Je kan mensen motiveren.  

• Je kan zelf efficiënt je taken inplannen in functie van de prioriteiten.  

• Je kan een visie ontwikkelen in overleg met collega’s.  
 
3. Attitude 

• Je bent geduldig en ook in stressvolle situaties kan je je kalmte bewaren.  

• Je bent flexibel in de inhoud en organisatie van je werk en hebt zin voor 
verantwoordelijkheid. 

• Je houdt van zelfstandig werken, maar bent tegelijk een teamspeler.  

• Je bezit een zekere beroepsernst, respecteert het beroepsgeheim en hebt een gezonde 
dosis ambitie.  

• Je hebt aandacht voor het belang van de instelling in het algemeen en voor het belang 
van de bewoner in het bijzonder. Je kan denken in belang  van de ganse organisatie.  

• Je bent tactvol, discreet en hebt respect voor de persoonlijke levenssfeer van de 
bewoners en de collega’s. 

• je bent bereid om constructief mee te denken in werk- en teamoverleg.   

• Je bent creatief, innovatief en initiatiefrijk. Je bent kritisch ingesteld maar je kan dit op 
een opbouwende manier benaderen.  

 


