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Functie 

Titel Deskundige thuisdiensten 

Plaats tewerkstelling Thuisdiensten Zorg Izegem 

Niveau/graad B1-3 

 
 

Relaties 

Direct leidinggevende Diensthoofd tewerkstelling en organisatie 

Interne relaties 

Collega’s eigen dienst (thuisdiensten, poetsdienst, tuinman, …)  
Medewerkers van de andere diensten (technische dienst, centrale keuken, 
financiële dienst, thuiszorgcoördinatoren, sociale dienst, …) 
Raad van bestuur 
Bewoners 

Externe relaties 
Aanvragers dienstverlening, hun familie en mantelzorgers 
Huisartsen, andere zorgverstrekkers, leveranciers en private instellingen 
(thuiszorg, ziekenhuizen, …) 

 
 

Doel van de functie 
De deskundige werkt in tandem met het administratief personeel om de dienstverlening in de beste 
omstandigheden te laten verlopen, dit in functie van de basisdoelstelling van de thuisdiensten zijnde 
‘aan de Izegemse senioren de kans bieden om zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde 
thuisomgeving te blijven wonen’. 
Naast zijn opdrachten m.b.t. de thuisdiensten heeft hij oog voor de hele situatie van de 
thuisblijvende hulpvrager; hij heeft eveneens oog voor de psychische, de financiële en de 
administratieve kwetsbaarheid van de cliënt. 
 
 

Verantwoordelijkheden en taken 
1. Aanvragen, intake en inschakeling van cliënten 

• Administratief verwerken en registreren van de aanvragen  

• Intakegesprek op bureel of op huisbezoek (overeenkomst, reglement, afspraken) 

• Noden van de aanvrager beluisteren en de nodige informatie verstrekken 

• Optimaliseren van de financiële, sociale en administratieve situatie van de cliënt  

• Doorverwijzen naar de meest passende hulp- of dienstverlening  

• Voorstellen formuleren voor Raad van Beheer van Zorg  
 

2. Opvolgen van een dossier 
• Polsen naar tevredenheid van klanten omtrent de dienstverlening 

• Bemiddelen met klant, familie en diverse instanties bij moeilijke 
hulpverleningssituaties 

• Periodieke controle van het recht op dienstverlening  

 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING  
- 

Deskundige thuisdiensten 

 

Kokelarestraat 2 - 8870 Izegem 

personeelsdienst@zorgizegem.be 

 
v. 18-10-2022 

 

mailto:personeelsdienst@zorgizegem.be


   

 2 van 3 

 

• Thuisdiensten van Zorg Izegem vertegenwoordigen op zorg-overleggen bij complexe 
thuissituaties 

• Probleemoplossend werken, aanpassing van de zorg, zorgafstemming  
 

3. Signaalfunctie 
• Signaleren van noden en tekorten m.b.t. de aangeboden thuisdiensten en thuiszorg 

in het algemeen 

• Signaleren van verhoogde zorgafhankelijkheid aan huisarts en andere 
zorgverstrekkers 

 

4. Opvolgen medewerkers  
• Zoeken naar oplossingen bij signalen van onregelmatigheden in het functioneren van 

medewerkers.  

• Periodieke steekproeven naar aanwezigheid en kwaliteit van werk 

• Kwalitatieve opvolging van het werk en beoordeling van het functioneren van de 
medewerkers d.m.v. functioneringsgesprekken en jaarlijkse evaluaties 

• Opvolgen van zieke medewerkers, contacten met de werkplaats levend houden 
(ziekteverzuimbeleid) 

• Helpen organiseren en opvolgen van vormingsmomenten voor medewerkers 
 

5. Participeren aan werkoverleg 
• Deelnemen aan het periodiek teamoverleg van de thuisdiensten 

• Periodiek werkoverleg met diverse andere diensten volgens de toegewezen 
dienstverlening 

• Periodiek overleg met de financiële dienst in opvolging van de debiteuren 
 

6. Bijscholing 
• Volgen van functierelevante bijscholingen 

• Periodiek deelnemen aan intervisiemomenten  
 

7. Vrijwilligerscoördinator 
• Instaan voor het rekruteren en onthalen van vrijwilligers van de eigen dienst en het sturen 

en ondersteunen van de vrijwilligersverantwoordelijken van Zorg Izegem.  

• Eindverantwoordelijke zijn voor een kwalitatieve en gedreven vrijwilligerswerking.  
 
 

Context van de functie 
De thuisdiensten van Zorg Izegem willen senioren de kans bieden om zo lang mogelijk in hun eigen 
vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Zorg Izegem beschikt over een poetsdienst, maaltijden 
aan huis, een klusjesdienst en verhuurt personenalarm-toestellen. In de verschillende wijken van 
Izegem organiseert zij ‘samen eten’.  
 

 
Profiel 
1. Kennis 

• Je hebt een goede kennis van de courante informatica-pakketten (bv. Word, Excel, 
Outlook). 

• Je hebt algemene kennis van de sociale zekerheid en de sociale kaart.  
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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.   

• Je bent houder van één van volgende diploma’s: 
- de graad van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg: ergotherapie, 

kinesitherapie, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, verpleegkunde, voedings- 
en dieetkunde, logopedie, audiologie, toegepaste 
gezondheidswetenschappen of vroedkunde; of een daarmee gelijkgesteld diploma (oude 
diplomabenamingen van voor de invoering van de BAMA-structuur) 

OF 
- de graad van bachelor in het studiegebied sociaalagogisch werk: gezinswetenschappen, 

orthopedagogie, toegepaste psychologie, sociale readaptatiewetenschappen of sociaal 
werk; of een daarmee gelijkgesteld diploma (oude diplomabenamingen van voor de 
invoering van de BAMA-structuur) 

OF 
- de graad van master;  
OF  
- de graad van bachelor met minimaal 3 jaar relevante en aanwijsbare ervaring.   

 

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

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

• Je bent klantgericht en neemt de nodige initiatieven.  

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

3. Attitude 
• Je neemt een empathische houding aan.   

• 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 teamplayer.  

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

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

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


