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3.1.3.8. Functieomschrijving verpleegkundige of zorgkundige 

Woonéénheid of teamlid DVC. 

 

1. Algemene verwachtingen 
 

 Van elke medewerker wordt verwacht dat zij of hij zich inzet om samen de visie van het 

Woonzorgnetwerk Vincenthove vzw te helpen waarmaken. 

 

Het Woonzorgnetwerk Vincenthove gaat voor WARME Zorg, 

 

waar Waardigheid centraal staat 

Aangepast en Af tot in de puntjes… 

waar vRiendelijkheid en Respect onze drijfveren zijn 

op Maat met aandacht voor het eigen levensverhaal en het eigen levensritme 

met Enthousiasme en Ethisch onderbouwd.  
 

 

 Wij verwachten van elke verpleegkundige of zorgkundige of teamlid DVC een gemotiveerde 

persoonlijkheid die zich 100% schaart achter de werking van het Woonzorgnetwerk 

Vincenthove. Deze werking kenmerkt zich door een zeer humane dienstverlening naar 

bewoners of gebruikers toe en kenmerkt zich door een goede collegiale samenwerking. Wij 

verwachten van elke medewerker dat zij/hij steeds veel aandacht zal hebben voor de ‘goede 

sfeer’ in huis. Dit kan enkel door: 

 een goed georganiseerde communicatie; 

 een precieze opvolging van afspraken intern bij bewoners(of gebruikers DVC) en 

medewerkers én extern bij artsen, paramedici, familie en vrijwilligers; 

 een permanente aandacht voor vorming en bijscholing voor u en uw medewerkers. 

 Wij verwachten van u een collegiale ingesteldheid, een enthousiaste en liefdevolle inzet voor 

onze toevertrouwde ouderen en een gedreven verantwoordelijkheidszin.  

 

 

2. Verwachtingen bij het uitvoeren van de verzorgings- en/of verpleegtaken 
 

Wij verwachten dat u de opgedragen verzorgings- en/of de verpleegtaken en/of huishoudelijke 

taken met de nodige deskundigheid en de nodige verantwoordelijkheidszin afwerkt. Dit houdt in: 

 dat u het Zorgleefplan van uw dienst nauwkeurig afwerkt; 

 dat u specifiek oor en tijd hebt voor kleine en grote problemen van uw bewoners (of 

gebruikers DVC) en dit op de vooropgestelde humane wijze; 

 dat u collega’s teamleden nauwkeurig informeert over alles wat de bewoner (of gebruikers 

DVC) of de werking kan aanbelangen; 

 dat u bij het uitvoeren van uw verzorgingstaken en/of verpleegtaken ook oog hebt voor de 

netheid van de kamer, dagverblijf en de uitrusting (netheid wastafel en toilet!); 

 dat u zich verder bekwaamt in uw deskundigheid en gebruik maakt van de aangeboden 

vormingskansen; 

 dat u op het einde van uw dag- of nachttaak de nodige administratieve verplichtingen 

afhandelt. Wij vragen hierbij een bijzondere aandacht voor het persoonlijk aftekenen van 

de door u afgewerkte verpleeg- en/of zorgtaken; 

 dat u op het einde van uw dag- of nachttaak al de nodige informatie mondeling en schriftelijk 

(dagboek, nachtboek) doorgeeft aan uw collega’s; 

 dat u de werkvoorschriften volgt bij de volgende situaties. Wat te doen bij doktersbezoek? 

Wat te doen bij hospitalisatie? Wat te doen bij overlijden? Wat te doen bij noodsituatie? 

Hoe een priester van wacht verwittigen? Wat te doen bij een ziekenzalving? Wat te doen 

bij brand? Wat te doen bij een prikaccident? Wat te doen bij besmetting?  

 dat u zich zoveel mogelijk distantieert van roddel en meewerkt aan een positieve sfeer; 
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 dat u volledige discretie aan de dag legt bij private aangelegenheden van bewoners (of 

gebruikers DVC), van collega’s medewerkers of van betrokkenen van het huis. 

 dat u het beroepsgeheim volledig en discreet respecteert; 

 (enkel voor verzorgsters of verpleegsters die de opleiding ‘medische pedicure’ hebben 

gevolgd): dat u de aangevraagde pedicure of manicure met de grootste zorg en 

bekwaamheid uitvoert. 

 dat zij/hij het individueel (elektronisch) Zorgleefplan stipt opvolgt, aftekent en indien nodig 

ook aanvult.  

 

3. Verwachtingen - algemene taken (voor medewerkers DVC).  
 

Wij verwachten dat U  

 de gebruikers van het DVC onthaalt en opvangt gedurende de ganse dag, hen begeleid in 

de activiteiten van het dagelijkse leven, bijspringt in kleine zorghandelingen (helpen eten 

geven, naar toilet begeleiden, helpen tillen of verplaatsen) 

 vertrouwd bent met huishoudelijke taken. Ieder teamlid zal binnen het aanbod van 

activiteiten voor een groot deel terugvallen op huishoudelijke activiteiten zoals soep maken, 

taarten bakken, nagerechtjes klaarmaken,…. 

 ontspanningsactiviteiten kunnen begeleiden zoals lotto, bowling, memory, …  

 een verwenbad kan begeleiden, rekening houdend met de specifieke noden van de gebruiker 

 kunt helpen bij de het dagelijkse vervoer van en naar het dagcentrum met de daartoe 

voorziene busjes. 

 

 

4. Verwachtingen naar christelijke inspiratie van het huis 
 

 Wij verwachten dat u respect hebt voor de christelijke spiritualiteit van onze voorziening. 

Deze vertaalt zich in een absolute aandacht voor de waardigheid van de ons toevertrouwde 

ouderen. Een liefdevolle, toegewijde, respectvolle en humane zorgattitude stellen wij daarbij 

voorop (= Project WARME zorg). 

Deze houding drukt zich uit in de volgende waardenschaal: 

1. fundamentele gelijkheid van iedereen met respect voor ieders identiteit; 

2. positieve ingesteldheid; 

3. gemoedelijkheid; 

4. tijd en aandacht voor vragen, ook en vooral voor onverwachte; 

5. aanwezigheid bij zieke en stervende bewoners. 

 Wij verwachten van u een basishouding van gemoedelijkheid en luisterbereidheid. 
 

 


