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Functiebeschrijving Zorgverlener 

 
Als zorgverlener levert u verschillende diensten die het mogelijk maken dat senioren thuis 

kunnen blijven wonen. Deze functiebeschrijving bestaat uit de hierbij behorende 

verantwoordelijkheden, kwalificaties en inzetbaarheid. 

 
1. Verantwoordelijkheden 

Als zorgverlener heeft u verantwoordelijkheden binnen drie verschillende categorieën 

diensten: 

 

 

Individuele begeleiding betekent samenzijn om de ander te stimuleren, aan te moedigen en 
te helpen. 

 
De bijbehorende primaire verantwoordelijkheden zijn: 

 Bieden van gezelschap en het voeren van gesprekken 

 Zorgen voor invulling van de dag 

 Ondersteuning bij en stimulering van activiteiten zoals wandelen 

 Plannen en voorbereiden van maaltijden 

 Herinneren aan medicatie inname 

 Ondersteunen bij het maken en nakomen van afspraken 
 

 

Begeleiding huishouding bestaat in het algemeen uit licht huishoudelijk werk, boodschappen 
doen en begeleiding bij vervoer. Cruciaal is de cliënt erbij te betrekken en zo mogelijk samen 
te werken. 

 
De bijbehorende primaire verantwoordelijkheden zijn: 

 Uitvoeren van licht huishoudelijk werk (stoffen, stofzuigen, bed opmaken, 
verschonen linnengoed) 

 Hulp bij wassen en strijken 

 Ondersteuning bij het voorbereiden en het doen van boodschappen 

 Begeleiding bij afspraken (bijvoorbeeld naar de dokter of kapper) 
 
 

 

Persoonlijke verzorging is persoonlijk van karakter en omvat assistentie bij algemene 
dagelijkse levensverrichtingen. 

 
De bijbehorende primaire verantwoordelijkheden zijn: 

 begeleiding en ondersteuning bij eten; 

 begeleiding en ondersteuning bij lichamelijke verzorging; 

 begeleiding en ondersteuning bij incontinentie problemen. 
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 Op de diensten begeleiding individueel en huishouding is het basisuurloon van 
toepassing. 

 Op de dienst persoonlijke verzorging is een opslag van 5% van toepassing.. 

 Voor het mogen uitvoeren van de diensten ‘Persoonlijke verzorging’ dient de 
zorgverlener voldoende gekwalificeerd te zijn. 

 
Secundaire verantwoordelijkheden zijn: 

 bijdrage leveren aan een positieve leefomgeving om zo de levenskwaliteit van de 

senior te kunnen verbeteren; 

 uitvoeren van andere toegewezen taken die binnen het dienstenportfolio passen; 

 registeren van werktijden volgens het beleid van Thuiszorg Totaal; 

 het registreren en rapporteren van belangrijke wijzigingen in de behoeften van de 

senior of in diens levensomstandigheden; 

 regelmatige communicatie met de supportmedewerkers. 

Het uitvoeren van zowel de primaire als de secundaire verantwoordelijkheden dient te allen 

tijde plaats te vinden met inachtneming van de binnen Thuiszorg Totaal geldende richtlijnen. 

 
2. Kwalificaties 

Algemene kwalificaties 

 De medewerker heeft voldoende kennis, ervaring en vaardigheden om de primaire en 
secundaire verantwoordelijkheden uit te voeren. 

 Het vermogen om met waardigheid en respect om te gaan met senioren, hun familie 
en hun eigendommen. 

 Het vermogen om zich aan te passen aan verschillende leefomgevingen en locaties. 

 Fysiek in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren. 
 

Specifieke kwalificaties 

In bezit zijn van een rijbewijs of in staat zijn om gebruik te maken van het openbaar vervoer. 

De functie van zorgverlener kan inhouden dat u boodschappen voor of met de senior doet en 

zorg draagt voor vervoer van een senior met behulp van uw auto of die van de senior of het 

openbaar vervoer. 

3. Inzetbaarheid 

In de functie van zorgverlener moet u bereid en in staat zijn om de benodigde 

werkzaamheden uit te voeren gedurende verschillende diensten, inclusief nachtdiensten. 

 
Algemeen 

Dit document beschrijft de algemene aard en het niveau van het werk van de functie 

zorgverlener. Het is geen complete lijst van verantwoordelijkheden, taken, vaardigheden, 

inspanningen en voorwaarden. Uw werkgever behoudt het recht om in de toekomst de 

functiebeschrijving te wijzigen. 

 
Handtekening voor ontvangst en gezien 

 
…………………………….. ……………………………….. 

Naam medewerker Datum 


