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1.

Globaal

1.1 TITEL
Huishoudhulp zorg
Deze benaming komt voor in de Competent fiche "K130401 Huishouddiensten"

1.2 DEFINITIE
De huishoudhulp zorg zorgt, met oog voor de zorgnood van de cliënt, voor het dagelijks onderhoud
en de schoonmaak van de woning teneinde een aangename leefomgeving te behouden en/of te
herstellen zodat de cliënt thuis kan blijven wonen

1.3 EXTRA INFORMATIE
- De huishoudhulp zorg werkt steeds conform het zorg- en ondersteuningsplan
- De huishoudelijke taken worden binnenshuis en aanpalend aan de woning uitgevoerd
- Zorg- en ondersteuningsplan: dit is een werkinstrument waarin, na vraagverheldering of
indicatiestelling, op aangeven van en in samenspraak met de persoon de zorg- en
ondersteuningsdoelen en de afspraken over de geplande zorg en ondersteuning voor de persoon
met een zorg- en ondersteuningsvraag zijn opgenomen, en dat toegankelijk is voor het zorgteam
- Sociale vaardigheden :
• Gesprekstechnieken (operationeel gesprek, …)
• Actief luisteren
• Omgangsvormen formeel en informeel (regels en afspraken aangaande omgang met elkaar en de
naleving ervan)
• Technieken van conflicthantering (leren omgaan met agressie, conflicten, …)
• Technieken om feedback te geven en te ontvangen
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1.4 SECTOREN



Overheid/Geen PC
Social profit (PC318 Diensten voor gezins- en bejaardenhulp, PC319 Opvoedings- en
huisvestigingsinrichtingen en -diensten, PC330 Gezondheidsinrichtingen en -diensten, PC331
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector)

1.5 BETROKKEN (ARBEIDSMARKT)ACTOREN

Hoofdindieners
VIVO (Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding )
Zorggezind

Mede-indieners
Gezinszorg Villers (vzw Gezinszorg Villers)
Landelijke thuiszorg (vzw Landelijke Thuiszorg)
Zorggroep Heilig Hart
Thuishulp (vzw Thuishulp)
Familiehulp
Thuiszorg Vleminckveld (vzw Thuiszorg Vleminckveld)
Familiezorg (VZW Familiezorg Oost-Vlaanderen)
Familiezorg West-Vlaanderen (vzw Familiezorg West-Vlaanderen)
OCMW Kontich
Zorgbedrijf Antwerpen
Dienstenchequesector Vorm D.C.
VDAB-Studiedienst

1.6 REFERENTIEKADER

Gehanteerde referentiekaders
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Regelgeving: Decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg
Regelgeving: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008
betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg
Regelgeving: Woonzorgdecreet van 13 maart 2009
Regelgeving: Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen
van gebruikers en mantelzorgers
Andere: Conceptnota: Zorg- en ondersteuning op maat van alle gezinnen – nieuw werkingskader
voor de diensten voor gezinszorg van 22/09/2017
Competent-fiche (SERV): K130401 Huishouddiensten, 14 november 2013






Relatie tot het referentiekader
'Ontstoft vloeren, meubels en voorwerpen en verlucht kamers' zit vervat in 'Voert de huishoudelijke
taken uit volgens de kwaliteitsnormen' en 'Handelt volgens de professionele gedragscode'
'Maakt vloeren en meubilair schoon' zit vervat in 'Maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting
schoon'
'Onderhoudt kledij en ander textiel en bergt het op' zit vervat in 'Verzorgt de kledij en het ander
textiel van de cliënt'
'Wast af en bergt de vaat op ruimt de keuken en het sanitair op en maakt het schoon' zit vervat in
'Bereidt maaltijden'
'Onderhhoudt schoonmaakmaterieel, bergt het op en ziet toe op de productvoorraad' zit vervat in
'Maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting schoon'
informeert de klant over schade aan meubilair, apparaten en verhelpt deze eventueel' zit vervat in
'Handelt volgens de professionele gedragscode'

2.

Competenties

2.1 OPSOMMING COMPETENTIES

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

1. Voert de huishoudelijke taken uit volgens de kwaliteitsnormen
 Verleent huishoudelijke hulp conform de
organisatiespecifieke voorschriften en de
gemaakte afspraken



 Basiskennis van planning en
organisatie van taken
 Basiskennis van
beschermingsmaatregelen tegen
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 Werkt conform het zorg- en
ondersteuningsplan

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten




 Werkt hygiënisch



 Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften van





 Werkt milieubewust



 Werkt volgens afspraken en visie van de







 Werkt ergonomisch





 Werkt kostenbewust



de organisatie

organisatie

 Lost problemen op binnen de grenzen van de



eigen bevoegdheid









infectie, zowel bij zichzelf als op de
werkplek
Basiskennis van bedrijfseigen
software en dagelijkse
administratie
Basiskennis van zorg- en
ondersteuningsplan
Kennis van veiligheidsregels
Kennis van beschermingsmiddelen
Kennis van de richtlijnen en de
procedures van de organisatie
Kennis van de basisprincipes in het
huishouden (hygiëne, comfort,
inspraak, beleving, veiligheid,
ergonomie, economie en ecologie)
Kennis van vakterminologie
kennis van ergonomisch werken
Kennis van huishoudelijke
schoonmaaktechnieken
Kennis van hygiëne- en
netheidsregels en
organisatiespecifieke procedures
Kennis van
beschermingsmaatregelen tegen
infectie, zowel bij zichzelf als op de
werkplek
Kennis van gevarensymbolen

2. Handelt volgens de professionele gedragscode
 Handelt volgens de professionele (gedrags)code (beroepsgeheim, privacy van de cliënt ,
scheiding beroepscontext-privé, …)

 Handelt professioneel met empathie en
respect voor de achtergrond van de cliënt

 Voert haar/zijn taken uit met aandacht voor
een veilige omgeving voor de cliënt





 Helpt bij noodsituaties
 Herkent weerstanden van de cliënt en gaat



 Basiskennis van de holistische visie
op de mens
 Basiskennis van diversiteit (diverse
sociale, etnische, religieuze of
filosofische achtergrond, gender,
seksuele geaardheid, …)
 Basiskennis professionele
omgangsvormen en deontologie
 Kennis van sociale vaardigheden
 Kennis van EHBO
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

hier professioneel mee om

 Voert zijn/haar taken uit met de nodige
verantwoordelijkheidszin

 Respecteert de professionele
omgangsvormen

 Kennis van persoonlijke verzorging
en hygiëne




 Verzorgt de persoonlijke hygiëne
 Handelt volgens de grenzen van het
beroepsdomein




3. Werkt samen met de cliënt en communiceert op professionele wijze
 Gaat op empathische wijze om met de cliënt
waarbij de nodige afstand bewaard wordt om
een professionele relatie te behouden

 Voert in overleg met de cliënt kleine
wijzigingen aan het afgesproken takenpakket
uit

 Luistert actief zonder een waardeoordeel te
vellen en vergewist zich ervan dat hij/zij de
cliënt correct begrepen heeft







 Kaart moeilijke situaties aan
 Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van
de cliënt, zowel naar inhoud als naar vorm

 Is in staat adequaat om te gaan met agressie,
grensoverschrijdend gedrag





 Basiskennis van de holistische visie
op de mens
 Basiskennis van contexten
(residentiële zorg, thuisverpleging,
thuiszorg, gehandicaptenzorg,
ziekenhuissector, palliatieve zorg,
revalidatie, ...)
 Basiskennis van rapportering
 Basiskennis van
observatietechnieken
 Basiskennis van het begrip
zorgvisie
 Basiskennis professionele
omgangsvormen en deontologie
 Basiskennis van het begrip
zorgvisie
 Kennis van sociale vaardigheden
 Kennis van communicatie in het
Nederlands (kan in functie van de
taken zichzelf verstaanbaar
uitdrukken en de gesprekspartner
begrijpen. Zij/hij kan een beperkte
conversatie voeren met de cliënt.
Kan mededelingen en instructies
lezen, begrijpen, en noteren)

4. Werkt samen met andere (zorg)actoren
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 Communiceert doelgericht en efficiënt met
alle actoren (leidinggevende, collega’s,
cliënten, familie, …)

 Wisselt informatie uit met de betrokken
actoren binnen het cliëntsysteem collega’s,
cliënt(en) en leidinggevende(n)




 Werkt efficiënt samen met collega’s en



 Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op



 Past zich flexibel aan (verandering van



collega’s, verandering van werkschema, …)

 Gebruikt de geschikte communicatiemiddelen
(sms, …)

Motorische



 Rapporteert aan de leidinggevende(n)
betrokken (zorg)actoren

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten



 Basiskennis van planning en
organisatie van taken
 Basiskennis van bedrijfseigen
software en dagelijkse
administratie
 Basiskennis van de holistische visie
op de mens
 Basiskennis van contexten
(residentiële zorg, thuisverpleging,
thuiszorg, gehandicaptenzorg,
ziekenhuissector, palliatieve zorg,
revalidatie, ...)
 Basiskennis van rapportering
 Basiskennis van
observatietechnieken
 Basiskennis van het begrip
zorgvisie
 Kennis van sociale vaardigheden
 Kennis van vakterminologie
 Kennis van communicatie in het
Nederlands (kan in functie van de
taken zichzelf verstaanbaar
uitdrukken en de gesprekspartner
begrijpen. Zij/hij kan een beperkte
conversatie voeren met de cliënt.
Kan mededelingen en instructies
lezen, begrijpen, en noteren)

5. Ontwikkelt de eigen deskundigheid
 Reflecteert over het eigen handelen aan de
hand van de feedback van de leidinggevende

 Stuurt haar/zijn handelen bij aan in
samenspraak met de leidinggevende

 Volgt opleiding in functie van de eigen
competenties en groeimogelijkheden



 Basiskennis van evaluatie- en
feedbackmethoden
 Basiskennis van (zelf-)reflectie




6. Plant en organiseert de huishoudelijke taken bij de cliënt
 Plant de huishoudelijke taken, rekening
houdend met de prioriteiten, tijdsbesteding,



 Basiskennis van planning en
organisatie van taken
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

efficiëntie, ...…

 Maakt materieel en (reinigings)producten



gebruiksklaar

 Voert de werkzaamheden binnen de



voorziene tijd uit, rekening houdend met
mogelijke knelpunten

 Bergt het materieel en de



(reinigings)producten op na de taakuitvoering

 Voert administratieve taken uit (registratie
van uitgevoerde taken, verwittigen van cliënt,
bijhouden van bewijs van uitgevoerde taken,
…)



 Basiskennis van bedrijfseigen
software en dagelijkse
administratie
 Kennis van veiligheidsregels
 Kennis van beschermingsmiddelen
 Kennis van de basisprincipes in het
huishouden (hygiëne, comfort,
inspraak, beleving, veiligheid,
ergonomie, economie en ecologie)
 kennis van ergonomisch werken
 Kennis van huishoudelijke
producten en hun gebruikswijze
 Kennis van hygiëne- en
netheidsregels en
organisatiespecifieke procedures
 Kennis van toepassen van
instructies, gebruikshandleidingen,
instructiefiches en etiketten
 Kennis van pictogrammen

7. Doet boodschappen

 Vervoert de boodschappen



 Bergt de boodschappen op



 Basiskennis van first-in first-out
principe
 Basiskennis van kostenbewust
aankopen
 Basiskennis van vervoer
voedingswaren
 Basiskennis van versheid van
producten
 Basiskennis van algemene
vaardigheden rekenen (regel van
drie, optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen…)



 Basiskennis van first-in first-out
principe

 Maakt samen met de cliënt een
boodschappenlijst op

 Houdt rekening met houdbaarheid van
producten




 Doet boodschappen aan de hand van een



boodschappenlijst

 Volgt de budgetafspraak van de cliënt

 Controleert en houdt rekening met de
houdbaarheid van producten bij aankoop





8. Bereidt maaltijden
 Past bereidings- en bewaringstechnieken toe
voor maaltijden
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 Controleert en houdt rekening met de
houdbaarheid van producten

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten



 Gebruikt het benodigde keukengerei en –



apparatuur

 Bereidt een maaltijd conform de opdracht



 Bergt overschotten correct op of verwijdert



ze indien nodig

 Zorgt voor het opdienen, afruimen en



afwassen

 Basiskennis van de
bewaarmethoden van voedsel
 Basiskennis van malnutritie
 Basiskennis van algemene
vaardigheden rekenen (regel van
drie, optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen…)
 Kennis van gebruik van
veelvoorkomende keukengerei en
apparatuur
 Kennis van bereiden van
eenvoudige maaltijden
 Kennis van soorten afval en
afvalsortering

9. Verzorgt de kledij en het ander textiel van de cliënt
 Sorteert, wast en droogt het textiel conform



de voorschriften

 Strijkt volgens de gebruiksaanwijzingen van



het toestel en het te strijken textiel

 Vouwt kleding en ander textiel op



 Voert klein verstelwerk van kleding en ander



textiel uit

 Basiskennis van kenmerken van
textiel
 Basiskennis van versteltechnieken
 Kennis van was- en droogmachines
 Kennis van was- en
droogtechnieken
 Kennis van strijktechnieken
 Kennis van het toepassen van
instructies, gebruikshandleidingen,
instructiefiches, bijsluiters en
etiketten

10. Maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting schoon
 Stemt de techniek en het materieel af op de
opdracht

 Stemt het product en de techniek af op het
oppervlak en het type vervuiling




 Gebruikt het materiaal en materieel volgens



de handleiding

 Gaat zorgzaam om met materiaal
 Gebruikt apart materiaal voor het toilet




 Kennis van veiligheidsregels
 kennis van ergonomisch werken
 Kennis van huishoudelijke
producten en hun gebruikswijze
 Kennis van huishoudelijke
schoonmaaktechnieken
 Kennis van schoonmaak- en
ontsmettingsprocedures
 Kennis van onderhoud van
schoonmaakmaterieel
 Kennis van technieken om vloeren
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 Onderhoudt het schoonmaakmateriaal en

Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten



bergt het op

huishoudelijk te reinigen
 Kennis van schoonmaak van glazen
oppervlakken
 Kennis van hygiëne- en
netheidsregels en
organisatiespecifieke procedures

11. Sorteert en verwijdert het huishoudelijk afval
 Sorteert afval volgens richtlijnen
 Verzamelt en verwijdert afval volgens de
richtlijnen




 Vervangt eventueel de vuilniszakjes

 Kennis van soorten afval en
afvalsortering
 Kennis van gevarensymbolen



12. Zorgt voor het woon- en leefklimaat
 Zorgt voor de planten



 Zorgt voor huisdieren



 Dekt bedden op en ververst lakens indien



nodig

 Heeft oog voor veiligheid in de leefruimte



 Basiskennis plantverzorging
 Basiskennis van verzorging van
dieren
 kennis van ergonomisch werken
 Kennis van soorten afval en
afvalsortering
 Kennis van bedopmaak
 Kennis van hygiëne- en
netheidsregels en
organisatiespecifieke procedures

13. Ondersteunt het welbevinden van de cliënt(en)
 Geeft aandacht en verzekert aanwezigheid



 Heeft aandacht voor de draagkracht van de



cliënt

 Heeft aandacht voor het welbevinden van de
cliënt



 Heeft oog voor de zorgnood van de cliënt



 Signaleert veranderingen in het welbevinden



van de cliënt

 Basiskennis van rapportering
 Basiskennis van
observatietechnieken
 Basiskennis van preventie van
valincidenten
 Basiskennis van hulpmiddelen
(krukken, rolstoel …)
 Basiskennis van doorverwijzing
naar hulpmiddelen en -instanties
 Basiskennis van de verschillende
levensfases
 Basiskennis van veelvoorkomende
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Motorische

Probleemoplossende

Vaardigheden Kenniselementen per activiteitenblok

Cognitieve

Activiteiten

zorg- en ondersteuningsvragen
 Basiskennis van algemene
vaardigheden rekenen (regel van
drie, optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen…)
 Kennis van algemene principes
voor een gezonde levenswijze en
een goede lichaamszorg: gezonde
en aangepaste voeding,
valpreventie en zorg voor
voldoende slaap
 Kennis van communicatie in het
Nederlands (kan in functie van de
taken zichzelf verstaanbaar
uitdrukken en de gesprekspartner
begrijpen. Zij/hij kan een beperkte
conversatie voeren met de cliënt.
Kan mededelingen en instructies
lezen, begrijpen, en noteren)

2.2 BESCHRIJVING COMPETENTIES ADHV DE DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis
-

Basiskennis van planning en organisatie van taken
Basiskennis van beschermingsmaatregelen tegen infectie, zowel bij zichzelf als op de
werkplek
Basiskennis van bedrijfseigen software en dagelijkse administratie
Basiskennis van de holistische visie op de mens
Basiskennis van diversiteit (diverse sociale, etnische, religieuze of filosofische
achtergrond, gender, seksuele geaardheid, …)
Basiskennis van contexten (residentiële zorg, thuisverpleging, thuiszorg,
gehandicaptenzorg, ziekenhuissector, palliatieve zorg, revalidatie, ...)
Basiskennis van rapportering
Basiskennis van observatietechnieken
Basiskennis van het begrip zorgvisie
Basiskennis professionele omgangsvormen en deontologie
Basiskennis van evaluatie- en feedbackmethoden
Basiskennis van (zelf-)reflectie
Basiskennis van first-in first-out principe
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-

Basiskennis van kostenbewust aankopen
Basiskennis van vervoer voedingswaren
Basiskennis van versheid van producten
Basiskennis van de bewaarmethoden van voedsel
Basiskennis van malnutritie
Basiskennis van kenmerken van textiel
Basiskennis plantverzorging
Basiskennis van verzorging van dieren
Basiskennis van preventie van valincidenten
Basiskennis van hulpmiddelen (krukken, rolstoel …)
Basiskennis van doorverwijzing naar hulpmiddelen en -instanties
Basiskennis van de verschillende levensfases
Basiskennis van veelvoorkomende zorg- en ondersteuningsvragen
Basiskennis van algemene vaardigheden rekenen (regel van drie, optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen, delen…)
Basiskennis van zorg- en ondersteuningsplan
Basiskennis van het begrip zorgvisie
Basiskennis van versteltechnieken
Kennis van sociale vaardigheden
Kennis van veiligheidsregels
Kennis van beschermingsmiddelen
Kennis van de richtlijnen en de procedures van de organisatie
Kennis van de basisprincipes in het huishouden (hygiëne, comfort, inspraak, beleving,
veiligheid, ergonomie, economie en ecologie)
Kennis van vakterminologie
kennis van ergonomisch werken
Kennis van EHBO
Kennis van gebruik van veelvoorkomende keukengerei en apparatuur
Kennis van bereiden van eenvoudige maaltijden
Kennis van soorten afval en afvalsortering
Kennis van was- en droogmachines
Kennis van was- en droogtechnieken
Kennis van strijktechnieken
Kennis van bedopmaak
Kennis van het toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches,
bijsluiters en etiketten
Kennis van huishoudelijke producten en hun gebruikswijze
Kennis van huishoudelijke schoonmaaktechnieken
Kennis van schoonmaak- en ontsmettingsprocedures
Kennis van onderhoud van schoonmaakmaterieel
Kennis van technieken om vloeren huishoudelijk te reinigen
Kennis van schoonmaak van glazen oppervlakken
Kennis van hygiëne- en netheidsregels en organisatiespecifieke procedures
Kennis van persoonlijke verzorging en hygiëne
Kennis van beschermingsmaatregelen tegen infectie, zowel bij zichzelf als op de
werkplek
Kennis van toepassen van instructies, gebruikshandleidingen, instructiefiches en
etiketten
Kennis van pictogrammen
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-

-

Kennis van algemene principes voor een gezonde levenswijze en een goede
lichaamszorg: gezonde en aangepaste voeding, valpreventie en zorg voor voldoende
slaap
Kennis van communicatie in het Nederlands (kan in functie van de taken zichzelf
verstaanbaar uitdrukken en de gesprekspartner begrijpen. Zij/hij kan een beperkte
conversatie voeren met de cliënt. Kan mededelingen en instructies lezen, begrijpen, en
noteren)
Kennis van gevarensymbolen

Cognitieve vaardigheden
-

Verleent huishoudelijke hulp conform de organisatiespecifieke voorschriften en de
gemaakte afspraken
Werkt conform het zorg- en ondersteuningsplan
Werkt hygiënisch
Werkt volgens de veiligheidsvoorschriften van de organisatie
Werkt milieubewust
Werkt volgens afspraken en visie van de organisatie
Werkt ergonomisch
Werkt kostenbewust
Handelt volgens de professionele (gedrags-)code (beroepsgeheim, privacy van de cliënt ,
scheiding beroepscontext-privé, …)
Handelt professioneel met empathie en respect voor de achtergrond van de cliënt
Voert haar/zijn taken uit met aandacht voor een veilige omgeving voor de cliënt
Voert zijn/haar taken uit met de nodige verantwoordelijkheidszin
Respecteert de professionele omgangsvormen
Handelt volgens de grenzen van het beroepsdomein
Gaat op empathische wijze om met de cliënt waarbij de nodige afstand bewaard wordt
om een professionele relatie te behouden
Voert in overleg met de cliënt kleine wijzigingen aan het afgesproken takenpakket uit
Luistert actief zonder een waardeoordeel te vellen en vergewist zich ervan dat hij/zij de
cliënt correct begrepen heeft
Past zijn/ haar taalgebruik aan in functie van de cliënt, zowel naar inhoud als naar vorm
Communiceert doelgericht en efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega’s,
cliënten, familie, …)
Wisselt informatie uit met de betrokken actoren binnen het cliëntsysteem collega’s,
cliënt(en) en leidinggevende(n)
Rapporteert aan de leidinggevende(n)
Werkt efficiënt samen met collega’s en betrokken (zorg)actoren
Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op
Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, verandering van werkschema, …)
Gebruikt de geschikte communicatiemiddelen (sms, …)
Reflecteert over het eigen handelen aan de hand van de feedback van de leidinggevende
Stuurt haar/zijn handelen bij aan in samenspraak met de leidinggevende
Volgt opleiding in functie van de eigen competenties en groeimogelijkheden
Plant de huishoudelijke taken, rekening houdend met de prioriteiten, tijdsbesteding,
efficiëntie, ...…
Maakt samen met de cliënt een boodschappenlijst op
Volgt de budgetafspraak van de cliënt
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-

Gaat zorgzaam om met materiaal
Geeft aandacht en verzekert aanwezigheid
Heeft aandacht voor de draagkracht van de cliënt
Heeft aandacht voor het welbevinden van de cliënt
Heeft oog voor de zorgnood van de cliënt
Signaleert veranderingen in het welbevinden van de cliënt
Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht
Stemt het product en de techniek af op het oppervlak en het type vervuiling
Verzamelt en verwijdert afval volgens de richtlijnen
Houdt rekening met houdbaarheid van producten
Controleert en houdt rekening met de houdbaarheid van producten bij aankoop
Controleert en houdt rekening met de houdbaarheid van producten
Heeft oog voor veiligheid in de leefruimte

Probleemoplossende vaardigheden
-

Lost problemen op binnen de grenzen van de eigen bevoegdheid
Herkent weerstanden van de cliënt en gaat hier professioneel mee om
Kaart moeilijke situaties aan
Is in staat adequaat om te gaan met agressie, grensoverschrijdend gedrag
Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke
knelpunten

Motorische vaardigheden
-

Verzorgt de persoonlijke hygiëne
Maakt materieel en (reinigings)producten gebruiksklaar
Bergt het materieel en de (reinigings)producten op na de taakuitvoering
Voert administratieve taken uit (registratie van uitgevoerde taken, verwittigen van
cliënt, bijhouden van bewijs van uitgevoerde taken, …)
Doet boodschappen aan de hand van een boodschappenlijst
Vervoert de boodschappen
Bergt de boodschappen op
Past bereidings- en bewaringstechnieken toe voor maaltijden
Gebruikt het benodigde keukengerei en –apparatuur
Bereidt een maaltijd conform de opdracht
Bergt overschotten correct op of verwijdert ze indien nodig
Zorgt voor het opdienen, afruimen en afwassen
Sorteert, wast en droogt het textiel conform de voorschriften
Strijkt volgens de gebruiksaanwijzingen van het toestel en het te strijken textiel
Vouwt kleding en ander textiel op
Voert klein verstelwerk van kleding en ander textiel uit
Gebruikt het materiaal en materieel volgens de handleiding
Gebruikt apart materiaal voor het toilet
Onderhoudt het schoonmaakmateriaal en bergt het op
Sorteert afval volgens richtlijnen
Vervangt eventueel de vuilniszakjes
Zorgt voor de planten
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-

Zorgt voor huisdieren
Dekt bedden op en ververst lakens indien nodig
Helpt bij noodsituaties

Omgevingscontext
-

Het beroep vereist dat de huishoudhulp zorg de voorgeschreven taken uitvoert rekening
houdend met de wensen van de cliënt
Het beroep vereist een werkwijze op maat volgens de noden van de cliënt waarbij de
cliënt op een holistische wijze benaderd wordt
Het beroep van huishoudhulp zorg wordt uitgeoefend in de thuiszorg waarbij de
doelgroepen heel verschillend kunnen zijn
Bij dit beroep wordt rekening gehouden met de diversiteit van de cliënten wat inhoudt
dat hij/zij de cliënt en zijn omgeving erkennen en waarderen
De werkopdrachten worden uitgevoerd binnen een afgesproken werkrooster.
Dit beroep wordt ook uitgeoefend binnen regelmatige werktijden
Dit beroep wordt uitgeoefend in samenwerking met andere zorgverstrekkers, waarbij de
nodige flexibiliteit belangrijk is
De sector volgt de reglementeringen wat betreft veiligheid, gezondheid, hygiëne,
welzijn, milieu, …
Sommige activiteiten kunnen gezondheidsrisico’s inhouden voor de huishoudhulp zorg
en zijn/haar werkomgeving. Het naleven van de veiligheidsvoorschriften en het dragen
van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht
Bij de beroepsuitoefening moet men zich bewust zijn de van de effecten van de eigen
verbale, non-verbale en digitale communicatie en de invloed hiervan op de zorgvrager
De uitoefening van het beroep vraagt verantwoordelijkheidszin
Bij dit beroep wordt er door alle huishoudhulp zorg meegebouwd aan een cultuur van
collegialiteit, welzijn, respect binnen de professionele relaties
Dit beroep wordt op verplaatsing uitgevoerd en vraagt de nodige mobiliteit.
De werkopdrachten worden uitgevoerd binnen een afgesproken werkrooster. Hij/zij
werkt steeds conform het zorg- en ondersteuningsplan. Daarbinnen moet de
huishoudhulp zorg de voorgeschreven taken uitvoeren rekening houdend met de
wensen van de cliënt

Handelingscontext
-

De huishoudhulp zorg moet op constructieve en transparante wijze informatie
uitwisselen met de andere actoren
De huishoudhulp zorg is zich constant bewust van de impact van zijn handelingen op de
cliënt
De huishoudhulp zorg kan zich aanpassen aan en flexibel opstellen bij wisselende
werkomstandigheden
De huishoudhulp zorg moet steeds regelgeving en kwaliteitseisen respecteren
De huishoudhulp zorg moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt
levenslang leren en het volgen van opleidingen
De huishoudhulp zorg moet planmatig kunnen denken, prioriteiten stellen en zijn/haar
werkzaamheden organiseren
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-

De huishoudhulp zorg moet discreet handelen conform de organisatiegebonden
gedragscode
De huishoudhulp zorg gaat adequaat om met stressfactoren
De huishoudhulp zorg moet kwaliteitsvol handelen
De huishoudhulp zorg moet op holistische wijze zorgvragergericht werken
De huishoudhulp zorg moet het positief imago van zijn/haar onderneming uitstralen
De huishoudhulp zorg moet op empathische wijze omgaan met de zorgvrager
De huishoudhulp zorg heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de
leidinggevende.
De huishoudhulp zorg moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.

Autonomie
Is zelfstandig in
- het ondersteunen van het welbevinden van de cliënt
- het uitvoeren van boodschappen
- het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek
- het uitvoeren van huishoudelijke taken
- het bereiden van maaltijden
- het gebruiken en reinigen van het materieel
- het bijhouden en afleveren van de opvolgdocumenten
- het opvolgen van de voorraad
Is gebonden aan
- de wettelijke reglementering
- het uitvoeren van opdrachten toegewezen door de leidinggevende en de client
- de richtlijnen en procedures aangaande de uit te voeren taken
- het beleid van de organisatie
- tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en
procedures
- de organisatiegebonden gedragscode
Doet beroep op
- de leidinggevende voor de opdracht, gegevens en bijkomende instructies en voor de uit
te voeren taken
- de leidinggevende, cliënt, omgeving van de client, collega’s, …voor advies en
samenwerking
- de leidinggevende voor het melden van problemen
- de leidinggevende voor gevaarlijke situaties

Verantwoordelijkheid
-

Voert de huishoudelijke taken uit volgens de kwaliteitsnormen
Handelt volgens de professionele gedragscode
Werkt samen met de cliënt en communiceert op professionele wijze
Werkt samen met andere (zorg)actoren
Ontwikkelt de eigen deskundigheid
Plant en organiseert de huishoudelijke taken bij de cliënt
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-

Doet boodschappen
Bereidt maaltijden
Verzorgt de kledij en het ander textiel van de cliënt
Maakt oppervlakken, meubilair en uitrusting schoon
Sorteert en verwijdert het huishoudelijk afval
Zorgt voor het woon- en leefklimaat
Ondersteunt het welbevinden van de cliënt(en)

2.3 ATTESTEN EN VOORWAARDEN

Wettelijke attesten en voorwaarden
Er zijn geen (wettelijke) attesten of voorwaarden vereist.

3.

Arbeidsmarktrelevantie / maatschappelijke
relevantie

3.1 ARBEIDSMARKTRELEVANTIE

Tewerkstelling
In 2018 werd het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor
gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2018 vastgesteld op 4.279.986,10 uur. Dat is het
equivalent van 2680,21 VTE in de private sector en 112,37 VTE in de openbare sector. Daarnaast zijn
ook een 300-tal VTE beschikbaar binnen sociale maribel.
Bronnen:
Besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot vaststelling van het totale aantal
subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
en het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het
jaar 2018
Ministerieel besluit van 28 augustus 2018 tot bepaling van de diensten voor gezinszorg en
aanvullende thuiszorg die in aanmerking komen voor subsidiëring van aanvullende thuiszorg en tot
bepaling van het aantal voltijdsequivalenten per functiecategorie en per dienst voor het jaar 2018

Vacatures
I. Aantal vacatures (in het ‘normaal economisch circuit zonder uitzendopdrachten’ en indien
beschikbaar het aantal vacatures voor uitzendopdrachten) en aandeel in de sector
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4.

Samenhang
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