
 

G E Z O C H T : 
verpleegkundigen die een stuk langzamer zijn dan de concurrentie 

 

De Wingerd zoekt fijne collega’s die samen met ons  willen zoeken naar kwaliteit van leven voor 
personen met dementie.  

Draag jij kwaliteit van leven hoog in het vaandel? 

Ben je bereid te blijven leren? 

Krijg je voldoening  bij het ondersteunen van personen met dementie? 

 

Dan ben jij misschien de geschikte kandidaat om ons straf team te versterken...  
 
Jouw profiel 

• Je beschikt over een diploma verpleegkunde en je hebt een hart voor werken met mensen. 
• Zorg, respect en leren komen tot uiting in je dagelijkse werk. 
• Je hebt een groot inlevingsvermogen en bent een waarde gedreven  medewerker. 
• Je hebt een goed observatievermogen, jou ontgaat niets. 
• Je plant en organiseert je werk zelfstandig. 
• Je kan vlot samenwerken in team en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
• Je kan overweg met de computer of bent bereid dit te leren. 

 
Wij bieden 

• Een moderne, dynamische werkomgeving met professionele werkmiddelen en ruimte voor 
initiatief. 

• Een bediendencontract van onbepaalde duur voor 80% job time.  
• Loon volgens de wettelijke ziekenhuisbarema’s waarbij relevante anciënniteit wordt 

overgenomen. 
• Maaltijdcheques en fiets‐/verplaatsingsvergoeding / elektrische leasefiets.  
• Interne en externe opleidingen die je de kans geven te groeien. 
• Een aangename leefomgeving waarbij respect en vertrouwen in ieders kunnen centraal 

staat. 
 
Interesse? 
Woonzorgnet‐Dijleland vzw werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, 
geslacht, origine of handicap. Stuur vandaag nog je motivatiebrief en CV naar: 
 
WZC De Wingerd t.a.v. Jan Vanwezer, dagelijks verantwoordelijke –  jan.vanwezer@wingerd.info 
 

mailto:jan.vanwezer@wingerd.info
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Functiebeschrijving verpleegkundige 
 
VISIE  

Waarom zijn we er? 

Vanuit onze visie   wensen we  een plek aan te bieden dat  zo dicht mogelijk de (normale) thuissituatie  
benadert. Huiselijkheid, herkenbaar, overzichtelijkheid staan voorop, zodat bewoners, bezoekers en naasten 
zich veilig voelen.  Met de thuisondersteunende dienst werken we nauw samen om een zo normaal mogelijk 
leven te kunnen verder zetten vanuit de ervaringswereld van de bewoner.  

We wensen mensen in een kleinschalige huiselijke woning  op het ritme van het dagelijks leven en 
huishouden te laten samenwonen.  Zo gewoon mogelijk leven is ons streefdoel. 

We zoeken naar  een persoonsgerichte benadering,  naar  datgene wat de bewoner of bezoeker wenst, 
verlangt of nodig heeft. We bieden zorg op maat.  

We stimuleren de autonomie, we denken vanuit mogelijkheden  en bieden anderzijds houvast, geborgenheid 
en veiligheid aan de bewoners en bezoekers. 

We zijn gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven.  We wensen leven aan de dagen toe  te voegen 
in plaats van dagen aan het leven. 

We  hechten veel belang aan de kwaliteit van de relaties. 

Betrokkenheid, integratie en  participatie van de bewoner, bezoeker en familie zijn een belangrijk vertrekpunt 
in ons handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Doelstelling 

Iedere  medewerker heeft een breed  takenpakket en heeft veel deskundigheid, kennis en kunde nodig om 
de visie te realiseren.  Elke medewerker draagt bij aan de integrale zorg en voert een aantal taken uit 
ongeacht zijn opleiding.  De ontwikkeling van competenties van iedere medewerker en de onderlinge 
samenwerking in het team zorgen voor een goede zorg  en draagt bij aan de realisatie van een aangenaam 
werkklimaat. 

Specifieke doelstelling. 

Vanuit de specifieke opleiding en binnen de wettelijke bepalingen worden specifieke handelingen 
toevertrouwd aan een specifieke  beroepsgroep. 

• Heeft een “over-all” blik om de noodzaak aan zorg vast te stellen 
• Coördineert de zorg om de gezondheid en het welzijn te optimaliseren. 
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B. Plaats in de organisatie 
De verpleegkundige: 

• rapporteert rechtstreeks aan de woonzorgcoördinator of verantwoordelijke thuisondersteunende 
diensten.  

• begeleidt en ondersteunt de zorgkundigen bij de uitvoering van technisch zorgkundige handelingen. 
• Werkt samen in het multidisciplinaire  team met zorgkundigen, verpleegkundigen,  logistieke 

medewerkers, ergotherapeut, kinésitherapeut, animatrice, artsen… 
 

C. Resultaatgebieden  

1. LICHAMELIJKE ZORG – COMFORTZORG BIEDEN 
 
 

 

Het verlenen van lichamelijke zorg  zodat 
de persoon een aangenaam gevoel heeft 
zowel op het fysieke als op  het 
psychische vlak,  houdt rekening met de 
mogelijkheden van de 
bewoner/bezoeker. Kent de bewoner.  
 

 
 

 

 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• staat in voor de dagelijkse  lichamelijke zorg  
o verleent hygiënische zorg  zoals bij het  toilet, het 

knippen van de nagels, het wassen van de haren,  het  
aankleden (aangepaste kledij, steunkousen),   het 
gebruik van incontinentiemateriaal,  het verzorgen 
van  het gebit of prothese,  het scheren  of  een 
voetbad geven…  

o past de afspraken rond vrijheidsbeperkende 
maatregelen toe, zorgt voor de registratie in het 
bewonersdossier. 

o gebruikt de hulpmiddelen zoals de  actieve / passieve 
lift  volgens de gemaakte afspraken in het 
zorgenplan. 

o begeleidt de maaltijden (dekt de tafels, zet  koffie, 
geeft ontbijt, warmt maaltijden op…)  in functie van 
de noden van de persoon. 

o zorgt voor een goed zit- en ligcomfort. 
o Neemt preventieve handelingen ter voorkoming van 

drukletsels, staat in voor de wondverzorging , volgt 
dit op, noteert de behandeling in het zorgendossier 

• neemt de verantwoordelijkheid op in specifieke situaties 
zoals : 

o bij val, verstikking, weglopen van bewoner/bezoeker, 
verdwijnen van bewoner, brand… 

o kan de situaties juist inschatten en onderneemt actie  
in acute situaties zoals  bv bij hartfalen…, zij 
controleert alle vitale parameters en neemt contact 
op met de arts indien nodig. 

• voert verpleegkundige handelingen uit: sondage, bloedname, 
EKG nemen, inspuitingen (lijst verpleegkundige handelingen 
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KB 1967). 
• Staat in voor medicatie  : bestelling- opvolging – toediening - 

rapportering 
o haalt de medicatiekar op, controleert of alles in orde 

is, neemt indien nodig de gepaste maatregelen. 
o bestelt medicatie en volgt de bestelling op. 
o dient de medicatie toe, observeert en  rapporteert 

veranderingen. 
• staat in voor  palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning, 

kent het behandeldoel en handelt volgens het zorgenplan. 
• maakt afspraken met het ziekenhuis, tandarts, 

oogarts … en volgt dit verder op. 
• … 

 
 
2. PSYCHISCHE ZORG VERLENEN 
 

De psychische  ondersteuning  naar de persoon en 
zijn omgeving zorgen voor  een tevreden, opgelucht, 
vertrouwd gevoel zodat bewoners en familie  zich 
veilig  voelen.  

 

 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• heeft een luisterend oor naar bewoners en familie. 
• kan omgaan met apart gedrag (onbegrepen 

gedrag). 
• staat stil bij de verwerking van het ziekteproces 

(bv depressie, zingevingsvragen). 
• heeft aandacht voor de intimiteit en 

seksualiteitsbeleving van de persoon. 
• verkent en concretiseert het zingevingskader 

waarbinnen de bewoner/bezoeker/ cliënt zijn of 
haar leven betekenis en zin geeft 

o Bv  zorgt voor stiltemomenten , nodigt 
mensen uit om deel te nemen aan de 
eucharistieviering, heeft aandacht voor de 
ziekenzalving 

• heeft aandacht voor de draagkracht van de 
mantelzorger (doet eventueel voorstellen om het 
houdbaar te blijven maken) 

• begeleidt familie bij de palliatieve zorg, bij 
overlijden 

• begeleidt familie bij de opname 
• … 
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3. EEN THUISGEVOEL CREËREN 
 

Een warme thuis creëren om zo  het verlies van het 
vroegere thuisgevoel te compenseren , wat leidt tot  
welbevinden van de cliënt. 
 

 
 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• ontvangt familie, beluistert hen, voert 
gesprekken. 

• begeleidt familie bij bezoek,  het organiseren van 
het bezoek. 

• zorgt voor een aangename kamer van de 
bewoner, betrekt de familie hierbij.  

• …. 
 

 
 
4. EEN  ZINVOLLE DAGBESTEDING AANBIEDEN 
 
Het zorgen voor  zinvolle activiteiten 
zodat de persoon zich betrokken voelt, 
zich van tel weet en zich gewaardeerd 
voelt.  

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• biedt zinvolle activiteiten aan rekening houdend  met 
zijn/haar  interesses en achtergrond, biedt 
reminiscentieactiviteiten aan in dagcentrum 

• begeleidt bewoners/bezoekers naar grotere activiteiten, 
bewegingsactiviteiten of naar de kapsters  

• organiseert activiteiten (volgens vaardigheden en 
interesses) bv bakt pannenkoeken, organiseert 
binnenhuisactiviteiten, plooit was,  doet de afwas… 

• betrekt bewoners en familie bij activiteiten met respect 
voor hun voorkeur 

• zorgt voor de aankleding van de woning  en houdt 
hierbij rekening met de seizoenen en feestmomenten. 

• stimuleert contacten en interacties tussen bezoekers en  
bewoners. 

• … 
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5. ORGANISEREN VAN  HUISHOUDELIJKE ACTIVITEITEN  
 
Het organiseren  van het huishouden 
om zo tot een vlotte en efficiënte 
werking te komen 
 

 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• zorgt voor de aanvulling van medisch en verpleegkundig 
materiaal. 

• vult materialen aan zoals linnen, incontinentiemateriaal. 
• legt propere was in de kasten, (sommigen doen de was) 
• bestelt voedingswaren – labelt de  voedingswaren 
• ruimt de  slaapkamers op, de keuken, de koelkast. Zorgt 

voor orde en netheid 
• brengt de technische diensten op de hoogte van  

defecten. 
• kan de zorg organiseren en prioriteiten stellen. 

 
Voor de medewerker van  het dagcentrum 

• duidt dagelijks de aanwezige bezoekers aan 
(dagcentrum). 

• past de vervoerslijsten aan (dagcentrum). 
• …. 

 

 
6. COMMUNICATIE VOEREN 
 
Het voeren van een goede communicatie 
zodat er   een hechte team  ontstaat   waar  
duidelijkheid aanwezig is, 
verantwoordelijkheden gedeeld worden, 
beslissingen genomen  en geëvalueerd 
worden. Dit leidt tot  vertrouwen en een 
goede samenwerking in het team.  

 
 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• observeert en signaleert veranderingen op het 
lichamelijke, psychische, sociale en spirituele vlak.  

• leest het dagboek, observatie en zorgplannen en 
mailverkeer 

• geeft feedback en neemt actief deel aan 
overlegmomenten zoals briefing, huiskameroverleg, 
teamvergadering.  

• brengt de gegevens in het bewonersdossier en tekent 
af. 

• past de zorgenplannen aan, houdt deze up to date en 
geeft de  wijzigingen  door  aan de leidinggevende. 

• neemt telefoons op, beantwoordt oproepen van 
bewoners. 

• neemt contact op met arts intern of extern, zij zorgt 
ervoor dat de voorschriften en andere documenten 
door de arts worden ingevuld. 

• begeleidt artsen bij consult en zorgt voor een 
correcte administratieve opvolging. 

• staat in voor de voorbereiding van overleg/ 
voorzitten van de vergadering 
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7. BEGELEIDING BIEDEN 
 
Het begeleiden en ondersteunen van 
vrijwilligers, studenten en  zorgkundigen  
om hen te laten groeien zodat we nu en in 
de toekomst beschikken over enthousiaste 
medewerkers die kwaliteitsvolle zorg 
verlenen. 

 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• ondersteunt vrijwilligers. 
• begeleidt en  evalueert studenten. 
• verleent assistentie aan zorgkundigen. 
• coacht medewerkers. 
• werkt samen met andere zorgverleners zoals met  

thuisverpleegkundigen, externe 
artsen …(dagcentrum) 

• … 
 

 

 
 
 
 
8. INNOVEREND WERKEN 

Het meewerken aan de  innovatie in de 
zorg zodat de kwaliteit van de 
zorgverlening bevorderd wordt en het 
woonzorgnet Dijleland erkend wordt 
als een inspirerende organisatie. 
 

Voorbeelden van activiteiten. 
De verpleegkundige 

• brengt nieuwe inzichten/vaardigheden en vertaalt deze in 
voorstellen tot implementatie. 

• draagt deze vernieuwde inzichten uit. 
• werkt mee in werkgroepen. 
• … 

 

 

D. Competenties 

RESPECT 

Elke medewerker aanvaardt elkeen als een waardig en waardevol mens,  houdt rekening met ieders 
eigenwaarde en doet dit in verbondenheid met anderen. Elke medewerker heeft een open geest ten 
aanzien van andere meningen en ideeën.  

•  staat open voor de ideeën  en waarden van de andere zonder hierover te oordelen. 
•  toont interesse in de ander en communiceert en handelt met de nodige discretie. 
•  zegt wat hij/zij  doet en doet  wat hij/zij zegt.  
• helpt iemand verder zodanig dat hij/zij  daadwerkelijk geholpen is.  
• ziet de andere als evenwaardig en gaat niet betuttelend met hen om. 
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LEREN  

Elke medewerker is  bereid om te groeien en  zich  verder te ontwikkelen door kennis op te doen  en door 
ervaringsuitwisseling. 

• kent eigen  sterktes en zwaktes en leidt  vanuit deze zelfreflectie af wat de noden zijn   om verder 
te ontwikkelen. 

• wisselt informatie en ervaring uit vanuit een kritische ingesteldheid.  
• toont  interesse en de bereidheid om dingen  te willen leren, bespreekt en plant  eigen groei en 

concretiseert dit samen met de leidinggevende in een individueel ontwikkelingsplan. 

 

ZORGEN 

Elke medewerker levert op een continue basis een professionele bijdrage aan de levenskwaliteit van ieder 
individu. 

• spant zich in  om  de mogelijkheden en de noden bij de ander te zien en te herkennen. 
• neemt en geeft hiervoor  tijd  en aandacht. 
• neemt  verantwoordelijkheid op en onderneemt actie. 
• durft eigen noden te herkennen en te benoemen. 
• denkt oplossingsgericht. 
• toont een sterke betrokkenheid. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan de leden van de werkgroep ‘competentie- en talentmanagement’  Woonzorgnet-Dijleland vzw 
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