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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  

 

schoonmaker Woonzorgcentrum 

Weddeschaal E1-E2-E3 

 

Graad polyvalent medewerker 

 

Directie - dep - dienst  directie Zorg - Woonzorgcentrum 

 
Functiefamilie 
 

operationeel - technisch  

 
 

 

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

 

Onderhouden en schoonmaken van leefruimtes, kamers en werkplaatsen opdat er een nette, 

hygiënische en gezellige leefomgeving voor alle zorgvragers en personeelsleden is. 

 

 
 

 

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: meewerkend teamverantwoordelijke schoonmaak en logistiek 

Geeft leiding aan: geen 

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. Onderhouden en schoonmaken van leefruimtes, kamers en/of werkplaatsen met als doel 
het creëren van een nette, hygiënische en aangename omgeving voor de zorgvragers 
en/of personeelsleden. 

 
Dit omvat onder meer de volgende taken: 

- schoonmaken van bepaalde gedeelten van gebouwen volgens de week- of dagroutine en/of 
volgens bijzondere aanwijzingen van de leidinggevende. Dit omvat niet alleen de vloeren, 
maar ook uitrusting (meubelen en apparatuur) en binnen afwerking (deuren en ramen, 
vensterbanken, trappen en trapleuningen, eventueel verlichtingselementen, sanitaire 
toestellen, tapijten, decoratieve elementen, kunstwerken, rolstoelen, ijskasten op kamer, WC 
stoelen, enz.) 

- schikken van de meubelen na de schoonmaakbeurt  
- afstemmen van de schoonmaakactiviteiten op het ritme en de noden van de zorgvragers 
- onderhouden van gebruikte materialen, uitrustingen en machines 
- schoonmaken en in orde houden van het eigen lokaal en de opbergruimte voor 

poetsmateriaal 
- onderhouden van planten 
- … 

 

2. Bieden van technische en praktische ondersteuning vanuit een animatieve grondhouding 
met als doel het creëren van een nette, hygiënische en aangename omgeving voor de 
zorgvragers en/of personeelsleden. 

 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 
- instaan voor de linnendistributie 
- uitvoeren van diverse ondersteunende taken volgens de omstandigheden: koffie zetten, 

meehelpen en opdienen bij recepties of andere gelegenheden, klaarzetten zalen, etc... 
- aanvullen van sanitair en hygiënisch materiaal (toiletpapier, zeep, handdoekjes enz.) in de 

sanitaire ruimten 
- leegmaken van vuilbakken en papierbakken in de lokalen, eventueel vuile kopjes, glazen e.d. 

afruimen en afwassen 
- opvolgen van de voorraad poetsmateriaal, onderhoudsproducten en hygiënisch materiaal, 

bijbestellingen aanvragen wanneer nodig 
- instaan voor aanvullende taken indien nodig, zoals: voorbereiden en begeleiden van de 

maaltijden,… 
- … 

 

3. Zorgen voor een aangepaste sfeer en omgeving voor de bewoner vanuit een animatieve 

grondhouding waardoor een aangename leefomgeving kan geboden worden aan de 

zorgvrager. 

Dit omvat onder meer de volgende taken: 
- zorgen voor een aangepaste sfeer en omgeving voor de bewoner en zoeken naar mogelijk 

oplossingen voor storende elementen. 
- helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven, begeleiden van zorgvragers bij 

verplaatsingen (transfers) 
- huishoudelijke taken uitvoeren 
- deelnemen aan animatie-activiteiten 
- … 
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4. 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 
- delen van kennis en expertise 
- rapporteren aan de leidinggevende in verband met de taakuitvoering  
- verwerken van klachten over het onderhoud  
- vervullen van een beperkt aantal administratieve taken: opdrachtbladen bijhouden, 

bestelformulieren voor producten en materiaal invullen, de voorraadbladen voor 
onderhoudsproducten en hygiënisch materiaal bijhouden enz.  

- inspringen bij drukte of afwezigheid van collega’s 
- formuleren van suggesties of aanbrengen van verbeterinitiatieven die kunnen bijdragen tot 

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

taakuitvoering te maken hebben 
- samenwerken met andere professionele hulpverleners 
- omgaan met zorgvragers en familieleden 
- … 

 

 

 

V.  E X P E R T I S E  

 

Diploma of opleidingsniveau geen 

Ervaring geen 

Inwerktijd in de context 2 weken 

 
 

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

 

GEDRAGSCOMPETENTIES 

Waardegebonden competenties: 

Samenwerking niveau I: Werkt mee en informeert anderen. 

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

Integriteit 
niveau I: Handelt correct en respectvol ten aanzien van zijn omgeving en 

van bestaande regels en afspraken. 

Engagement niveau I: Toont bezieling en verantwoordelijkheidszin. 

Klantgerichtheid 
niveau I: Reageert vriendelijk, adequaat en correct op voor de hand 

liggende vragen van klanten. 
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Functie-specifieke competenties: 

Optreden 
niveau  I: Heeft een verzorgd voorkomen en een gepaste 

gedragsstijl. 

Mondelinge uitdrukkings 

vaardigheid 

niveau I: Weet de eigen boodschap vlot en begrijpelijk te 

verwoorden. 

Flexibel gedrag 
 

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

Nauwgezetheid niveau I: Draagt zorg voor materialen; gaat ordelijk te werk. 

Organiseren 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 professionele schoonmaaktechnieken (het 

schoonmaakplan, de schoonmaakmethoden), veiligheid, kennis 

hygiëne, kennis van hulpmiddelen (poetsmachines, 

onderhoudsmateriaal, producten), kennis van het onderhoud 

van diverse materialen (tapijten, marmer, koper, parket, etc...), 

prijsbewustzijn m.b.t. materialen 

Procedures en procesbeheer 1 

Projectmatig werken 1 

Wetgeving en regelgeving: 

M.b.t. de organisatie 1 

M.b.t. de functie 1: HACCP,… 

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. 

 

 

 


