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Voorbeeld Helpende 
Digitale vaardigheden 

Context 
De nadruk ligt naast verzorgen ook op preventie, leefstijl, eigen regie en het inzetten van mantelzorg. Mensen wonen langer 

thuis en stellen meer eisen aan de zorg. Digitalisering, domotica en zelfmeetsystemen maken cliënten ook daadwerkelijk 

zelfstandiger. Dit vraagt van jou als Helpende aanvullende kennis over het aflezen van domotica en zelfmeetsystemen. Je 

hebt een digitale werkomgeving waarbinnen jij alle actuele benodigde informatie voor jouw werk kunt vinden en met 

collega’s kunt uitwisselen.  

 

 

Kern van de functie 
Je biedt de dagelijkse verzorging en ondersteuning aan cliënten om herstel, gezondheid en vitaliteit te bevorderen. 

Plaats in de organisatie 
Je ontvangt leiding van de (team)manager/leider. 

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen: 
1. Zorgverlening  

2. Informatievoorziening  

Uitwerking in activiteiten: 
 

1. Zorgverlening: 
▪ Je begeleidt de cliënt bij de uitvoering van ADL-, huishoudelijke en welzijnsactiviteiten, waarbij de zelfstandigheid, 

eigen regie en participatie optimaal zijn gestimuleerd; 

▪ Je verricht indien nodig verzorgende handelingen binnen de kaders van de eigen bevoegd- en bekwaamheid; 

▪ Je leest informatie af van domotica en zelfmeetsystemen en kunt werken met de toegepaste zorg technologische 

producten, zoals slimme alarmering;  

▪ Je observeert het welbevinden van de cliënt, je signaleert en rapporteert bijzonderheden en risico’s. 

2. Informatievoorziening: 
▪ Je signaleert en/of rapporteert in het ECD en informeert collega’s conform afspraak en procedures; 

▪ Je assisteert collega’s in de ondersteuning van cliënten; 

▪ Je signaleert knel- en verbeterpunten binnen het team en denkt actief mee over oplossingen.  

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden: 
 

Kennis 

De functie vereist een relevante mbo-2-opleiding en kennis van de geldende werkvoorschriften en (hygiëne) richtlijnen. 

Verder is kennis vereist van de meest gebruikte applicaties voor het effectief werken binnen de online werkomgeving, zoals 

de roosterapplicatie voor het opzoeken van jouw rooster. Tot slot is praktische kennis vereist voor kunnen 

aflezen/toepassen van zorg technologische producten, zoals domotica. 
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Zelfstandigheid  

De werkzaamheden worden verricht binnen afspraken en instructies en het van toepassing zijnde deel van het zorgplan. Is 

in staat dagelijkse problemen te signaleren en indien mogelijk op te lossen ten aanzien van de eigen werkzaamheden. 

Terugval is mogelijk op collega’s verzorgenden en de (team)manager/leider. 

 

Sociale vaardigheden   

Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, kunnen luisteren, motiveren en stimuleren en hulpvaardigheid zijn 

nodig bij de dagelijkse verzorging en ondersteuning van cliënten en verwanten waarbij de eigen regie van de cliënt wordt 

gestimuleerd.  

 

Risico's, verantwoordelijkheid en invloed 

Er is risico op het veroorzaken van beperkte materiële schade bij het uitvoeren van huishoudelijke taken. Er is risico op het 

veroorzaken van immateriële schade in de contacten met cliënten en verwanten. Er is risico op het toebrengen van 

persoonlijk letsel bij de dagelijkse zorgverlening.  

 

Uitdrukkingsvaardigheid  

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het voeren van dagelijkse gesprekken met cliënten en verwanten en 

tijdens afstemmingsmomenten met collega's. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het aangeven/aanvinken 

van de verrichte werkzaamheden en het vastleggen van gesignaleerde bijzonderheden in het ECD.  

 

Bewegingsvaardigheid  

Bewegingsvaardigheid is vereist voor het verrichten van (ADL-)activiteiten en verzorgende handelingen bij cliënten binnen 

de kaders van de eigen bevoegd- en bekwaamheid. 

 

Oplettendheid  

Oplettendheid is vereist bij het bieden van de dagelijkse verzorging en ondersteuning aan cliënten, waarbij de eigen regie 

zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Eisen worden gesteld aan oplettendheid bij het aflezen en gebruikmaken van de 

toegepaste zorg technologische producten. 

 

Overige functie-eisen  

▪ volharding, geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het stimuleren van de zelfredzaamheid bij de (ADL-

)activiteiten;  

▪ systematisch en hygiënisch werken is vereist bij het uitvoeren van de ADL, verzorgende en huishoudelijke 

werkzaamheden;  

▪ integriteit is vereist in verband met inzage in (digitaal beschikbare) gegevens van cliënten; 

▪ representativiteit is van belang in de contacten met cliënten en verwanten; 

▪ gevoel voor het menselijk lichaam is van belang bij het uitvoeren van de ADL werkzaamheden en verzorgende 

handelingen. 

 

Inconveniënten  

▪ fysieke belasting treedt op door het vele malen per dag tillen en verplaatsen van cliënten met behulp van 

tilhulpmiddelen;  

▪ psychische belasting treedt op door confrontatie met leed van cliënten en hun verwanten  

▪ bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met onaangenaam aandoende materialen; 

▪ er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van bukken en strekken bij het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden. 

 


