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F U N C T I E P R O F I E L  

  

I.  I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S  

 

 

Functiebenaming  

 

kok 

Weddeschaal C1-C2-C3 

 

Graad teamleider 

 

Directie - dep - dienst  directie Zorg – woonzorgcentrum of dienstencentrum 

 
Functiefamilie 
 

operationeel - technisch 

 
 

 

I I .   D O E L  V A N  D E  F U N C T I E  
 

 

Bereiden van maaltijden en organiseren van deelaspecten van de keukenopdracht om kwalitatieve 

maaltijden te kunnen aanbieden aan de zorgvragers en/of personeel. 

 
 

 

I I I .   P L A A T S  I N  D E  O R G A N I S A T I E  
 

 
Rapporteert aan: 

directeur woonzorgcentrum of indien aanwezig: 

keukenverantwoordelijke; centrumleider 

Geeft leiding aan: 
geen, operationeel leidinggevend aan keukenmedewerkers (geen 

evaluaties) indien geen keukenverantwoordelijke aanwezig 

Visuele weergave: zie intranet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld bij besluit van secretaris Geert Sintobin op 26 maart 2013.
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I V . R E S U L T A A T S G E B I E D E N  
 

1. Instaan voor de mise-en-place en het bereiden van (dieet)-maaltijden bestemd voor de 

bewoners van het woonzorgcentrum, personeelsleden en eventuele andere afnemers 

(kinderdagverblijven, dienstencentrum) opdat de zorgvrager en/of personeel een 

kwalitatieve maaltijd aangeboden krijgt. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

- voorbereiden van een correcte, kwalitatieve en kwantitatieve bereiding van de maaltijden 
- bereiden van maaltijden 
- portioneren en presenteren van maaltijden 
- verzorgen van feestmaaltijden, ontvangst en bediening van genodigden 
- werken volgens etiquette 
- aankleden van het restaurant 
- … 

 

2. Organiseren, plannen en meehelpen bij het verzorgen van een vlotte en efficiënte 

distributie van de maaltijden naar de plaats van consumptie opdat de andere 

zorgverstrekkers hiervan ontlast worden en zich kunnen richten op hun kerntaken. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

- verzorgen van een vlotte en efficiënte distributie van de maaltijden naar de plaats van 
consumptie 

- bevoorraden van interne klanten 
- … 

 

3. Bij afwezigheid van een keukenverantwoordelijke: Instaan voor de dagelijkse organisatie, 

coördinatie en planning van de activiteiten van de keuken en toezien op een kwalitatieve 

uitvoering van het werk opdat de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening 

gewaarborgd wordt. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

- opstellen van de menuplanning, rekening houdend met de noden en gewoonten van het 
cliënteel. 

- plaatsen van bestellingen (financieel bewust, rekeninghoudend met de gramtabellen, 
opvolging van leveranciers) 

- opmaken van dienstroosters, opvangen van personeelstekorten (ziekte, verlof,…) en 
taakverdeling 

- coachen en adviseren van de medewerkers van de keuken: geven van korte, duidelijke 
werkinstructies, beantwoorden van vragen betreffende de uit te voeren taken; oplossen van 
operationele problemen, adviseren en bijspringen bij praktijkproblemen 

- opvolgen van de voortgang van de taakuitvoering op het werkterrein 
- opvolgen van (dieet)profielen van de bewoners 
- … 

 

4. Opmaken, toepassen en controleren van de uitgewerkte procedures omtrent het HACCP-

plan en hygiëneplan opdat wordt voldaan aan de wetgeving omtrent voedselveiligheid. 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

- toezien op de naleving van regels, instructies en afspraken ( maaltijdbereiding, veiligheid, 
hygiëne, afvalverwijdering, onderhoud, HACCP... .) 

- toezien op een tijdige, systematische, efficiënte en kwaliteitsvolle opberging en bewaring van 
producten, voedingswaren en materialen 

- … 
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5. Instaan voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale 

samenwerking en een klantgerichte dienstverlening. 

 

Dit omvat onder meer volgende taken: 

- deelnemen aan het multidisciplinair werkoverleg 
- actief participeren de menu-commissie (problemen met leveranciers,…),… 
- delen van kennis en expertise 
- rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering, de stand van zaken 

inzake uitvoering van een project of evenement, … 
- formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot 

een betere, klantgerichte dienstverlening 
- proactief signaleren van onregelmatigheden, defecten, klachten, … die al dan niet direct met 

de eigen taakuitvoering te maken hebben 
- samenwerken met andere collega’s en externen 
- deelnemen aan overleg in het kader van optimalisatieprocessen (indien van toepassing) 
- … 

 

 

 

V.  C O M P E T E N T I E P R O F I E L  

 

GEDRAGSCOMPETENTIES 

Waardegebonden competenties: 

Samenwerking  niveau II: Helpt anderen en pleegt overleg. 

Professionaliteit  niveau I: Toont zich deskundig en leerbereid in de eigen functie. 

Integriteit  niveau II: Brengt sociale en ethische normen in de praktijk. 

Engagement  niveau I: Toont bezieling en verantwoordelijkheidszin. 

Klantgerichtheid  

niveau II: Onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte 

oplossing te bieden bij vragen en problemen die minder voor de hand 

liggen. 
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Functie-specifieke competenties: 

Optreden Niveau I: Heeft een verzorgd voorkomen en een gepaste gedragstijl 

Ontwikkelingsgericht 

coachen 

niveau II: Biedt hulp en steun bij het ontwikkelen van de gewenste 

gedragsvaardigheden. 

Probleemanalyse 

(analytisch denken) 
niveau I: Ziet de essentie van het probleem. 

Initiatief 

 

niveau II: Neemt het initiatief om structurele problemen binnen het eigen 

takendomein op te lossen (reactief en structureel). 

Flexibel gedrag 
 

niveau I: Past zijn aanpak of gedrag aan als de concrete situatie dat 
vereist. 

Nauwgezetheid niveau II: Levert met oog voor detail correct werk af. 

Organiseren 
niveau II: Coördineert acties, tijd en middelen. (indien geen 
keukenverantwoordelijke) of niveau I: Organiseert het eigen werk. 

 

 

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES 

Niveau + omschrijving indien nodig 

Werking en werkmiddelen: 

Werking van de organisatie 1 

Werkmiddelen en -methodieken 

2: kennis van receptuur, maaltijdbereiding en kooktechnieken 

grootkeuken, keukenapparatuur grootkeuken, producten- en 

warenkennis, distributielijnen grootkeuken en basisbegrippen 

dieetkunde 

Procedures en procesbeheer 1 

Projectmatig werken 1 

Wetgeving en regelgeving: 

M.b.t. de organisatie 1 

M.b.t. de functie 1: HACCP,… 

Computer-vaardigheden: 

Algemene computervaardigheden 2 bestelprogramma, mail, fax,… 

 

Niveaus: 

1. Basis: het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen. 
2. Professioneel: meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor 

het personeelslid deze maximaal kan toepassen. 
3. Expert: als expert aanzien worden in het eigen vakgebied, nieuwe toepassingen kunnen 

ontwikkelen. 

 

 

 

 


