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Bonniers Zorg 
Bonniers Zorg is een thuiszorgorganisatie die verschillende diensten levert op het gebied van 
thuiszorg. Haar werkgebied is de Drechtsteden. De diensten die Bonniers Zorg levert zijn onder 
andere huishoudelijke zorg, persoonlijke verzorging, verpleging en ondersteunende begeleiding. 
Daarnaast geeft Bonniers Zorg advies & begeleiding aan cliënten over het zorg- en 
financieringsstelsel.  
 
Functiedoel   

��  Het leveren van huishoudelijk zorg in de thuissituatie van cliënten. 
 
Plaats in de organisatie 

��  U legt verantwoording af aan de leidinggevende van Bonniers Zorg.  
 
In- en externe contacten   

��  Binnen de organisatie: U ontvangt de tijden van werken en werkinstructies van de 
zorgcoördinator.  

��  Buiten de organisatie: U overlegt zo nodig met mantelzorgers, familie van de cliënt etc. 
 
Taken  

��  Het doen van alle voorkomende huishoudelijke activiteiten zoals boodschappen halen, 
stofzuigen, het bed opmaken, ramen lappen en dergelijke.  

��  Het maken van een praatje over wat er die dag gebeurd is. 

��  Veranderingen in de leefomgeving van de cliënt signaleren en dit doorgeven aan de 
zorgcoördinator.  

 
Resultaat uitgewerkte taken 

��  De cliënt wordt ondersteund bij het op orde houden van de primaire leefomgeving. Hierdoor 
ontstaat er de mogelijkheid om langer thuis te kunnen blijven wonen. 

��  Een mogelijk gevoel van eenzaamheid en/of neerslachtigheid wordt hiermee verlicht. Met 
een praatje over koetjes en kalfjes kan de sleur van alledag doorbroken worden. 

��  Bij een melding van een verandering kan er door de zorgcoördinator van Bonniers Zorg actie 
worden ondernomen die de situatie van cliënten ten goede kan komen. 

 
Toelichting bij de functie-eisen 
 
Kennis: 

��  Kennis van werkmaterialen en methodes (wat gebruik ik, waar en wanneer) 

��  Tiltechnieken 

��  ARBO-check 
 
Zelfstandigheid: 

��  Als medewerker huishoudelijk verzorgende werkt u zelfstandig bij de cliënt thuis.  

��  Samen met de cliënt maakt u afspraken over hoe het werk er precies gaat uitzien, daarbij 
wordt uitgegaan van de ARBO-check. 

 
Sociale vaardigheden: 

��  Als huishoudelijk verzorgende bent u in staat een gesprek over ‘dingen allerlei’ te kunnen 
voeren. 

��  Als huishoudelijk verzorgende bejegent u de cliënt naar de algemeen geldende waarden en 
normen en respecteert u daarbij de normen en waarden van de cliënt. 
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Risico’s, verantwoordelijkheid & invloed: 

��  Er is kans op materiële schade bij de cliënten thuis. 

��  Veranderingen in de leefsituatie van cliënten doorgeven aan de coördinator.  
 
Uitdrukkingsvaardigheid: 

��  Een goede beheersing van de Nederlandse taal en schrijfvaardigheid is belangrijk voor een 
goed contact met de cliënt en is daarom vereist. 

 
Bewegingsvaardigheid: 

��  Bewegingsvaardigheid voor het verrichten van lichamelijke handelingen tijdens het doen van 
huishoudelijke activiteiten. 

 
Oplettendheid: 

��  Signaleren van veranderingen in de leefsituatie van de cliënt. 

��  Nauwkeurig en zorgvuldig met schoonmaakmiddelen om kunnen gaan. 
 
Overige functie-eisen: 

��  Het werken bij mensen thuis, in hun eigen omgeving, stelt eisen aan geduld en 
inlevingsvermogen. 

��  Het omgaan met vertrouwelijk gegevens van cliënten vraagt om integriteit en 
betrouwbaarheid. 

��  Het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten vraagt gevoel voor systematiek en hygiëne. 
 
Inconveniënten/ bezwarende werkomstandigheden:  

��  Fysieke belasting bij het uitvoeren van huishoudelijke handelingen. 
 

 


