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Functieprofiel ‘Polyvalent verzorgende’ (Dienst gezinszorg) 
 

Functie:   Polyvalent verzorgende 

Kader:    Verzorgend 

Schaal:   11 

Te begeven via:  1. Basisscreening en prestatieproeven 2.Sollicitatiegesprek met medewerker HRM 

 
In de functiewijzer van het Instituut Functieclassificatie – 

Institut de Classification de fonctions  (IF-IC 2010) werd op datum geen overeenkomstig functieprofiel gevonden van ‘verzorgende’ 

 

1) Omschrijving van de functie: 

Het verlenen van integrale zorg (verzorgend en psychosociaal) en steun bij huishoudelijke taken ifv een activiteit 

aan toegewezen cliënten én hun omgeving in de thuiscontext door interdisciplinaire samenwerking,  teneinde 

hun gezondheid en welzijn te behouden, te verbeteren of te herstellen en hun autonomie te bevorderen.  

 

2) Plaats in de organisatie: 

De ‘Coördinator Dienst Gezinszorg’ heeft hiërarchische bevoegdheid over de polyvalent verzorgende. De 

polyvalent verzorgende krijgt ondersteuning, begeleiding en sturing van de coördinator. 
(1) Omwille van de eenvoudigheid duiden we desgevallend de ‘polyvalent verzorgende’ aan met ‘verzorgende’ of  ‘zij’.  

 

 

3) Taak-inhoud: 

Het takenpakket van een verzorgende-dienst gezinszorg kan onderverdeeld worden in een aantal deelgebieden :  

 

Lichamelijke zorg /Personenzorg :  

 

 Zij past de hygiënische zorgen adequaat toe :  

o Dagelijkse lichaamszorg:  

 Uitgebreid bad met of zonder aroma’s, desgevallend in samenspraak met de 

verpleegkundige 

 Relaxerend voetbad  

 Haarverzorging: haren wassen, krulspelden indraaien,… 

 Nagelverzorging: nagels knippen, vijlen, nagellak aanbrengen 

 Gezichtverzorging: aanbrengen van een dag- en/of nachtcrème, aanbrengen of 

verwijderen van make-up, verwijderen van ongewenste aangezichtsharen, scheren… 

o Intiem toilet 

 mbv water en zeep of reinigingsdoekjes na ieder toiletbezoek 

o Mondhygiëne: tanden poetsen, gebit reinigen,… 

 

 Zij biedt hulp bij aan-en uitkleden:  

o Het kiezen van de gepaste kledij 

o Aanbrengen van prothese na gunstige revalidatieperiode na afspraak met de verpleegkundige.  

o Hulp bij het aanbrengen en verwijderen van een prothese of steunkousen, met uitzondering van 

windels. Geen compressietherapie. 

 

 Zij biedt hulp bij uitscheiding:  

o Hulp bij toiletgang 

o Nazorg nadat de verpleegkundige een lavement (bvb: microlax, fleet) heeft toegediend 

o Verzorging bij incontinentie 

 Verversen van incontinentiemateriaal 

 Aanbrengen van een conveen 

 Ledigen van een urinezakje met klepsysteem 
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 Zij ondersteunt de fysieke veiligheid van de cliënt en zorgt voor diens comfort in samenspraak met 

de verpleegkundige : 

o Toepassing van de maatregelen ter voorkoming van lichamelijk letsel conform het zorgplan.  

 Fysieke veiligheid van de cliënt ondersteunen 

 Kennis fixatiemateriaal: bestaande afspraken omtrent fixatie opvolgen. Toezicht 

houden bij fixatie. Geen beslissing nemen om over te gaan tot fixatie en isolatie! 

o Toepassing van de maatregelen ter preventie van infecties:  

 Besmettingen voorkomen door:  

 beschermingsmaatregelen tegen infecties toe te passen, zowel bij zichzelf als 

bij de cliënt 

 materialen te reinigen en ontsmetten 

 handhygiëne 

 

 Zij biedt hulp bij mobilisatie:  

o Zowel binnenshuis als buitenshuis 

o Biedt ondersteuning bij passieve of actieve beweging 

o Zorgt voor rust en slaap: ziekenbed installeren, cliënt installeren in bed of zetel, zorgen voor 

een goede houding 

o Kennis over het gebruik van een tillift 

 

 Zij ondersteunt om cliënt in juiste houding te brengen: 

o Toepassing  van de maatregelen ter preventie van decubitusletsels, in overleg met de vpk. 

 Immobiliteitsproblemen vermijden:  

 Drukletstels voorkomen 

 Verstijving en misgroeiingen helpen voorkomen 

 Ademhaling en bloedcirculatie helpen bevorderen 

 

 Zij houdt toezicht op en bij rusteloze cliënten en stervenden en dit volgens de afspraken gemaakt met 

de verpleegkundige : 

o Ondersteunend aanwezig zijn 

o Toedienen van comfortzorg 

o Leeft afspraken over de veiligheid van en het toezicht op cliënten na. 

 

 Zij biedt hulp bij maaltijden: 

o Hulp bij het eten en drinken 

 Bij slikstoornissen contact opnemen met verpleegkundige en diëtiste. 

 

 Zij verleent bijstand bij:  
(Deze activiteiten kunnen enkel worden verricht door een verzorgende wanneer daartoe met betrekking tot de cliënt 

duidelijke afspraken werden gemaakt tussen een beoefenaar van een gezondheidsberoep en de dienst gezinszorg. De 

afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden of deel uitmaken van het individueel zorgplan.): 

o Beperkte en elementaire verzorging van huidirritaties  

o het gebruik van geneesmiddelen op voorschrift van een arts :  

 Therapietrouw bevorderen en de stiptheid daarbij ondersteunen. 

 Toezien op het gebruik van geneesmiddelen. Aerosol, toediening van O2 in afspraak 

met verpleegkundige en huisarts op basis van een protocol 

o het gebruik van orale geneesmiddelen die niet voorgeschreven zijn door een arts:  

 In afspraak met de arts/verpleegkundige (medicatiefiche in verpleegdossier) hulp bij 

toediening. 

 Zij biedt eerste hulp bij ongevallen (EHBO)  

 

 Zij signaleert relevante observaties :  
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o Observeren, signaleren en rapporteren van volgende signalen in functie van de vastgelegde 

taken en doorverwijzen naar de verpleegkundige zodat deze contact kan nemen met de arts:  

 Tekenen van roodheid 

 Huidirritatie 

 Tekenen van dreigende of aanwezige doorligwonden 

 Tekenen van ademhalingsproblemen 

 Zwelling 

 Pijn 

 Tekenen van koorts 

 Nieuwe letsels 

 Tekenen van beginnende incontinentie, obstipatie 

 Te weinig voedsel- of drankopname 

 Plots gewichtsverlies 

 Slikstoornissen 

 Plotse wijzigingen in het vermogen tot oriëntatie in tijd en ruimte 

 Plotse verwardheid 

 Potentiële of actuele valrisico’s 

 Of andere tekens van plotse of langzaam vorderende, potentiële of actuele 

verslechtering van de gezondheidstoestand van de cliënt 

 

Steun bij huishoudelijke taken :  

 Zij ondersteunt de cliënt bij zijn taken in het huishouden:  

o Zorg voor woon- en leefklimaat 

 zorgen voor orde en netheid, afstoffen, bedopschik,… 

o Zorg voor kleiding:  

 wassen, strijken, opplooien en verstellen 

o Helpen bij de maaltijden: 

 eten klaarmaken, opdienen, afruimen en afwassen, boodschappenlijst opstellen 

o Boodschappen doen (samen met de cliënt/verzorgende mag zelf niet de chauffeur zijn) 

Psychosociale en pedagogische ondersteuning :  

 Zij begrijpt en merkt psychosociale en emotionele problemen op en biedt ondersteuning bij het 

verwerken ervan. Zij signaleert deze indien nodig aan relevante anderen. 

 Zij stimuleert zelfzorg en reikt tips aan voor een gezonde levenswijze en goede lichaamszorg. 

 Zij staat de cliënt en zijn leefomgeving bij in moeilijke momenten. 

 Zij zorgt voor een zinvolle tijdsinvulling aangepast aan de mogelijkheden van de cliënt. 

 Zij ondersteunt bij mobilisatieproblemen. 

 Zij ondersteunt het revalidatieproces en de therapietrouw. 

 Zij ondersteunt de cliënt bij administratie. 

 

 

 

4) Competentieprofiel 

Kennisgerichte competenties: 

- up-to-date kennis van verzorging in het algemeen  

- kennis omtrent werking Wit-Gele Kruis Limburg en de missie/visie ervan 

- kennis van interne afspraken en procedures op provinciaal en afdelingsniveau 

- kennis omtrent het eigen functioneren en deze in relatie tot de cliënt/collega’s 

- Basiskennis van het verpleegdossier  

- kennis van de smartphone 

- administratieve kennis 
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Gedragscompetenties: 

 

 Generieke- of kerncompetenties ( competenties essentieel om de missie, visie en dus de strategie van de 

organisatie te realiseren. Ze zijn relevant voor alle medewerkers en dus van belang voor elke functie binnen de 

organisatie.) 

 

Klantgerichtheid 

De verzorgende houdt rekening met de wensen en behoeften van verschillende klanten (patiënten, 

mantelzorgers, collega’s, etc.) en kan hier adequaat naar handelen. Zij aanvaardt en neemt 

verantwoordelijkheid voor haar of zijn  taken. Zij is in staat om diplomatisch en sensitief om te gaan 

met andermans reacties. In relaties kan zij voldoende evenwicht behouden tussen afstand en nabijheid. 

Klantgerichtheid betekent voor de verzorgende streven naar een persoonsgerichte zorg waar het 

levensverhaal en het respect voor de cliënt en zijn omgeving centraal staan.   

 

Integriteit 

De verzorgende toont zich betrokken en toont respect ten opzichte van cliënten, collega’s en externe 

klanten zonder enige vorm van discriminatie. Zij handelt volgens de waarden van de organisatie. Zij is 

steeds eerlijk in haar handelingen en gaat op een deskundige manier om met cliënteninformatie. Tot slot 

is zij steeds loyaal t.o.v. het Wit-Gele Kruis Limburg. 

 

Samenwerken 

De verzorgende kan op een adequate manier in overleg treden. In relaties stelt zij steeds het gezamenlijk 

belang boven het eigenbelang. Zij draagt actief bij tot een aangename collegiale verstandhouding en 

teamverbondenheid . Kortom, zij kan samenwerken met collega’s en leidinggevende enerzijds en multi- 

en interdisciplinaire teams anderzijds om verzorging en continuïteit in zorg te kunnen garanderen.  

 

Initiatief 

De verzorgende neemt initiatief en is in staat om vooruitziend te handelen. Zij verkiest ervoor om uit 

eigen initiatief te beginnen in plaats van passief af te wachten, bijvoorbeeld door initiatieven te nemen 

die het comfort en welbevinden van de cliënt kunnen verhogen, … Zij is in staat om zelfstandig te 

functioneren waarbij eigen en andermans handelingen in vraag gesteld durven worden. 

 

Discipline 

De verzorgende respecteert en houdt zich aan de regels en afspraken die van toepassing zijn binnen de 

organisatie en de afdeling. Zij stelt hoge eisen aan de uitvoering van haar werk en toont enthousiasme 

en bereidheid. Bovendien kent zij de grens van haar verantwoordelijkheid. 

 

 Functiegebonden competenties ( competenties essentieel om succesvol te kunnen functioneren in een welbepaalde 

functie : i.c. verzorgende.) 
 

 

Luisteren 

De verzorgende toont aan belangrijke informatie op te nemen uit verbale of non-verbale boodschappen. 

Zij laat de ander uitspreken en gaat adequaat in op reacties.  De verzorgende houdt voortdurend contact 

met de gesprekspartner en toetst of de boodschap goed begrepen is. Indien de boodschap van de ander 

niet helder of duidelijk is, vraagt zij op een gepaste wijze verduidelijking. Zij staat open voor de mening 

van anderen. 

 

Flexibel gedrag 

De verzorgende is in staat om zich aan te passen aan de situatie indien er zich problemen (vb. tijdsdruk, 

weerstand, …) voordoen. Zij kan van een vooraf gemaakt plan afstappen wanneer het beoogde effect 

niet wordt bereikt. In een gesprek kan de verzorgende haar gedrag aanpassen aan de situatie of (het 

karakter en de positie van) de persoon. Zij kan efficiënt omschakelen. 

  

Creativiteit 
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De verzorgende kan met bestaande informatie, materiaal, werkwijzen, … origineel en vindingrijk  uit de 

hoek komen. Zij durft de zaken vanuit een nieuw standpunt te bekijken. De verzorgende is in staat om 

nieuwe werkwijzen of ideeën aan te brengen en nieuwe oplossingsmethoden toe te passen.  

 

 

 

 

Stressbestendigheid  

De verzorgende blijft effectief en efficiënt presteren onder tijdsdruk, onverwachte situaties of snel 

veranderende of belastende omstandigheden. Zij blijft logisch werken wanneer verschillende mensen 

een beroep doen op de dienstverlening. Zij blijft een professionele houding aannemen tijdens weerstand. 

 

 

Inzet (prestatiemotivatie) 

 De verzorgende toont enthousiasme en bereidheid. Zij zoekt en neemt verantwoordelijkheid voor 

zichzelf en voor anderen. Zij ziet kansen in plaats van problemen en stelt verbetering voor. Zij 

participeert actief aan de werkorganisatie in de bredere context. Zij stelt hoge eisen aan zichzelf en aan 

haar eigen functioneren en wil daar ook aan voldoen. Zij stimuleert anderen tot prestaties. Zij zet zich 

ten allen tijde maximaal in. 
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Voorwaarden ‘Verzorgende’ 
 

Functie:   Verzorgende 

Kader:    Verplegend/verzorgend 

Schaal:   11 

Te begeven via:  1. Basisscreening en prestatieproeven 2.Sollicitatiegesprek met medewerker HRM 
 
Algemene voorwaarden?  

 Houder van een diploma van ... 

We verwijzen hierbij naar (zie bijlage 1 ):  
Woonzorgdecreet (13 maart 2009) 

Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor 

woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 

Bijlage 1 Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Hoofstuk III Specifieke erkenningsvoorwaarden 

Artikel 4. B. Voorwaarden betreffende het personeel 

 

 

 Bijkomend: slagen in de aanwervingsproef 

 

 

Afspraken: 

De verzorgende: 

- heeft jaarlijks  een functioneringsgesprek en driejaarlijks een evaluatiegesprek met de coördinator-

dienst gezinszorg.  
 

Vorming: 

De verzorgende: 

- neemt actief deel aan vereiste interne/externe vormingen 
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Bijlage 1 :  

 

Woonzorgdecreet (13 maart 2009) 

Uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de 

subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers 

Bijlage 1 Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Hoofstuk III Specifieke erkenningsvoorwaarden 

Artikel 4. B. Voorwaarden betreffende het personeel 

1° een dienst stelt doorlopend minstens tien voltijdse equivalenten verzorgend personeel tewerk. De verzorgende personeelsleden 

verrichten de activiteiten, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het 

decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg, met inachtneming van artikel 3, 4 en 4/1 van 

dat besluit; 

2° een verzorgend personeelslid moet bij de indiensttreding beschikken over een inschrijvingsbewijs dat door het agentschap werd 

afgeleverd en dat alleen kan worden afgeleverd voor personen die beschikken over een van de volgende documenten :  

a) een van de volgende studiebewijzen, uitgereikt in het studiegebied personenzorg, waarbij de minister bepaalt welke opleidingen 

binnen het studiegebied personenzorg in aanmerking komen :  

1) een diploma, een studiegetuigschrift of een certificaat, uitgereikt na hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad 

van het (voltijds of deeltijds) beroepssecundair onderwijs, hetzij het tweede of het derde leerjaar van de derde graad van het 

technisch secundair onderwijs, hetzij het secundair-na-secundair van de derde graad van het technisch secundair onderwijs (Se-n-

Se);  

2) een attest waaruit blijkt dat de persoon geslaagd is in het eerste leerjaar van de vierde graad van het beroepssecundair onderwijs 

of van het hoger beroepsonderwijs (hbo5) van de opleiding verpleegkunde; 

3) een getuigschrift, een certificaat of een diploma, uitgereikt na een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, 

gerangschikt als technisch of beroepssecundair onderwijs van de derde graad;  

b) een diploma van het secundair onderwijs in combinatie met een attest dat aantoont dat de persoon geslaagd is voor een of meer 

jaren van een opleiding uit het hoger onderwijs. Alleen opleidingen binnen een van de volgende studiegebieden kunnen hiervoor in 

aanmerking komen :  

1) in het hogescholenonderwijs : het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk;  

2) in het hoger beroepsonderwijs (HBO5) : het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk; 

3) in het universitair onderwijs : het studiegebied lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie.  

De minister wijst binnen die studiegebieden de opleidingen aan die in aanmerking komen en bepaalt voor elke opleiding het aantal 

jaren dat de persoon met vrucht beëindigd moet hebben;  

c) hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend was op basis van 

het besluit van de Vlaamse Regering van 28 januari 2000 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van opleidingscentra voor 

polyvalente verzorgenden, hetzij een bekwaamheidsattest van polyvalent verzorgende of een bekwaamheidsattest van zorgkundige, 
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uitgereikt door een opleidingscentrum dat voldoet aan de voorwaarden, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 10 

oktober 2008 tot regeling van de opleiding tot polyvalent verzorgende en de bijkomende opleidingsmodule tot zorgkundige; 

d) een bekwaamheidsattest, uitgereikt door een opleidingscentrum dat erkend is door de Franse of de Duitstalige Gemeenschap, en 

dat opleidingen organiseert die zowel naar inhoud als naar niveau gelijkwaardig zijn aan de opleidingen van een opleidingscentrum 

als vermeld in c) ; 

e) een buitenlands studiebewijs, op voorwaarde dat het door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkwaardig wordt 

verklaard met een Vlaams studiebewijs als vermeld in a) of b) ;  

f) een conformiteitsattest, uitgereikt met toepassing van artikel 7 tot en met 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 

maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg; 

g) een attest waaruit blijkt dat de persoon door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 

Leefmilieu geregistreerd is als zorgkundige op basis van de overgangsmaatregelen, vermeld in artikel 3, § 1 of § 2, of artikel 4 van 

het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige; 

3° de dienst stelt per 130 gebruikers, aan wie hij gezinszorg biedt, één VTE begeleidend personeel tewerk. Per 65 extra gebruikers 

aan wie hij gezinszorg aanbiedt, stelt hij daarbovenop één halftijds equivalent begeleidend personeel tewerk; 

4° een begeleidend personeelslid of lid van het omkaderingspersoneel moet bij de indiensttreding beschikken over een van de 

volgende graden of studiebewijzen :  

a) de graad van bachelor in het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk; 

b) de graad van master;  

c) het diploma van gegradueerde in het studiegebied gezondheidszorg of het studiegebied sociaalagogisch werk van het hoger 

beroepsonderwijs (HBO5); 

d) een buitenlands studiebewijs op voorwaarde dat het door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkwaardig wordt 

verklaard met een Vlaams studiebewijs of een graad als vermeld in a), b) of c) ;  

5° de dienst stelt per volledige schijf van 75 VTE verzorgend personeel één halftijdse equivalent leidinggevend personeel tewerk;  

6° een leidinggevend personeelslid moet bij de indiensttreding beschikken over een van de volgende graden of studiebewijzen : 

a) de graad van master; 

b) een buitenlands studiebewijs op voorwaarde dat het door het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming gelijkwaardig wordt 

verklaard met een Vlaams studiebewijs dat leidt tot de graad van master.  

Als een personeelslid daaraan niet voldoet, maar over minstens vijf jaar ervaring beschikt als begeleidend personeelslid in een dienst 

voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, in een dienst voor gezinszorg die erkend was met toepassing van het decreet van 14 juli 

1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, of in een dienst voor 

logistieke hulp en aanvullende thuiszorg die gesubsidieerd werd met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 

2001 tot regeling van de subsidiëring van de diensten voor logistieke hulp en aanvullende thuiszorg, kan dat personeelslid ook als 

leidinggevend personeelslid tewerkgesteld worden;  

7° voor logistieke personeelsleden en doelgroepwerknemers gelden er geen kwalificatievereisten; 

8° de personeelsleden zijn gekwalificeerd voor de opdrachten die zij vervullen; 

9° de personeelsleden volgen op regelmatige tijdstippen bijscholing die nuttig is voor de uitvoering van hun opdracht; 

10° er wordt minimaal ten belope van 1,3 % van het toegekende urencontingent aan vorming georganiseerd voor het verzorgend 

personeel; 

11° de inhoud, de plaats en het tijdstip van de vormingsactiviteiten worden altijd geregistreerd en bijgehouden op de dienst; 

12° voor zover de bijscholing collectief gebeurt, is er een planning. Die wordt op de dienst ter beschikking gesteld, minimaal de 

maand voorafgaand aan de activiteit; 
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13° elk verzorgend, logistiek, begeleidend of leidinggevend personeelslid, elke doelgroepwerknemer en elk lid van het 

omkaderingspersoneel moet beschikken over een inschrijvingsnummer bij het agentschap voor hij tewerkgesteld mag worden bij 

een dienst. Het agentschap kent dat nummer toe nadat de dienst het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-nummer) 

van de betrokken persoon bezorgd heeft. Er wordt per functietype een apart inschrijvingsnummer toegekend. 

 

 


