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Plaats in de organisatie
Ontvangt hiërarchisch leiding van de leidinggevende thuiszorg. Ontvangt aanwijzingen van de
planner thuiszorg en de cliënt.
Doel van de functie
Het verrichten van huishoudelijke taken.
Resultaatgebieden
1. Huishoudelijke werkzaamheden
 Het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden in de woonomgeving van de cliënt
volgens indicatie en huishoudelijk werkplan
 Het schoonmaken van woonruimte, slaapruimte, sanitair, keuken (dagelijks of wekelijks
onderhoud)
 Het verzorgen van textiel (wassen, strijken)
 Het onderhouden van kleding en schoeisel
 Het zorgen voor voeding (voorbereiden, serveren, afwassen, opruimen)
 Het opmaken van bedden
 Het beperkt verzorgen van huisdieren
 Het signaleren en rapporteren van veranderingen in de leefsituatie van de cliënt
2. Overige werkzaamheden
 Het met de cliënt afspreken van de werkzaamheden af
 Het periodiek overleg voeren met collega’s en leidinggevende (o.a. werkbespreking)
 Het deelnemen aan bijscholing
 Het in voorkomende gevallen inwerken van nieuwe medewerkers van hetzelfde
functieniveau

Functie-eisen
Kennis
VMBO (basis- en kadergerichte leerweg) werk- en denkniveau.
Zelfstandigheid
De werkzaamheden worden verricht binnen gestandaardiseerde regels, volgens huishoudelijk
werkplan en aanwijzingen van de cliënt. Bij problemen kan worden teruggevallen op
leidinggevende thuiszorg en de planner thuiszorg. De werkzaamheden zijn weinig aan verandering
onderhevig. De cliënt is zelf in staat de (totale) regie over het huishouden te voeren.
Sociale vaardigheden
De werkzaamheden worden verricht op een hulpvaardige en servicegerichte wijze.
Risico's verantwoordelijkheden en invloed
Door onzorgvuldig handelen bij het uitvoeren van werkzaamheden kan de cliënt en indirect RST
Zorgverleners schade berokkend worden. Is verantwoordelijk voor het op de juiste manier
uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden.
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Uitdrukkingsvaardigheid
Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in verband met het communiceren met cliënten en
collegae. Enige schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist ten behoeve van rapportage.
Bewegingsvaardigheid
Bewegingsvaardigheid is nodig voor het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden.
Oplettendheid
Oplettendheid is nodig bij het verrichten van de huishoudelijke werkzaamheden, alsmede bij het
signaleren van veranderingen in de leefsituatie van de cliënt. Onoplettendheid kan vervelende
gevolgen hebben voor de cliënt en voor het imago van RST Zorgverleners.
Overige functie-eisen
Hygiënisch werken is belangrijk. Voert de werkzaamheden uit in de leefomgeving van de cliënt. Is
integer en heeft de plicht tot geheimhouding. Heeft oog voor en kan zich aanpassen aan
gewoontes van de cliënt, binnen de kaders die door RST Zorgverleners worden aangereikt.
Bezwarende omstandigheden
In bepaalde situaties kan men te maken krijgen met mensen, die het moeilijk vinden om te
accepteren dat hun gezondheid achter uit gaat. Er is sprake van lichte fysieke belasting.
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