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Functieprofiel

Drie kerntaken: Ondersteunt bij …

1. Ondersteunt bij wonen en huishouden

2. Ondersteunt bij dagelijkse bezigheden 

van cliënten.

3. Ondersteunt bij facilitair werk.



Functieprofiel (2)

Sector:
Ouderenzorg of gehandicaptenzorg

Context:
• Rondom cliënten.
• Altijd in directe omgeving van een 

verantwoordelijke collega.

Aard van het werk:
• Laag complexe werkzaamheden.
• Standaard dagindeling



“Creëer voor 
iedereen binnen de 

organisatie de 
juiste start”

Implementatieroute Woonhulp

Zorginstelling als opleider
van Woonhulpen

“Organiseer ieder 
proces in 4 stappen op 

de betrokken 
locatie(s)”

Wie: bestuur en (strategisch) management

Wie: betrokken locatiemanagement en -medewerkers

Zorginstelling als werkgever
van Woonhulpen

“Begeleid cliënten 
naar het vak van 

Woonhulp”

Wie: begeleiders en cliënten

Doelen Woonhulp bepalen
Analyse organisatie & 

processen

• Wat is er al en wat is nodig om WoonHulp 
te implementeren (rollen, 
begeleidingsmethodiek, 
randvoorwaarden, geld, tijd, leerlijnen)

• Voorwaarden waarin de opleiding wordt 
gevolgd (stage, baan, leerovereenkomst) 
formats, regelkant, competenties 
begeleiders)

• Baangarantie werkgevers? 
• Stageplekken WoonHulp, welke locaties 

zijn dat? Kan er een Boris erkenning 
aangevraagd worden?

“Aan de slag in een 
baan als Woonhulp”

Wie: cliënten, werkgevers

• Visie en doelen met Woonhulpen
• Jobcarving: werkzaamheden voor WoonHulp 
• Aanpassen takenpakket/functie inhoud
• Functie inpassen in functiehuis/
• Loonwaarde bepalen/inpassen functiewaardering 

(fwg)
• Financiering/subsidie aanvragen 
• Communicatie nieuwe instroom binnen instelling
• Coaching/mentorschap vormgeven

Procesmodel Woonhulp 
inpassen

• Wat zijn de doelstellingen? 
• Waarom wordt Woonhulp als opleiding 

aangeboden
• Op welke schaal wil de organisatie er mee

aan de slag? 
• Welke ambitie heeft de organisatie met de 

opleiding tot Woonhulp en/of Boris 
praktijkverklaringen

• Welke doelgroepen willen we de 
mogelijkheid tot Woonhulp geven?

Opleiding Woonhulp

Opleiden Beoordelen Examineren Diplomeren

Uitstroom

Instroom

Toolkits

• Procesmodel op maat maken voor 
organisatie op basis van voorgaande 
activiteiten

• Informatie- en wervingsmateriaal
• Matchingstool & assessment
• Handleiding Plaatsing & Instroom
• Procedure Boris praktijkverklaringen 

aanvragen

Instroom

• Train de trainer voor werkbegeleiders
• Lesplan-formats & lesmateriaal & 

werkvormen-waaier
• Werken met digitale omgeving 

Remindo/Profijt
• Coaching leer- & begeleidingsmethode en 

resultaatgericht werken

Opleiden

• Leidraad beoordelen van praktijkopdrachten/-
verklaringen

• Toetsmateriaal
• Training: beoordelen van praktijkopdrachten
• Intervisie/ supervisie bij beoordelen in de 

praktijk

Proces
Stap 1
Voorbereiding

Stap 2
Randvoorwaarden

Stap 3
Uitvoering

Stap 4
Afronding

Instroom Voorlichting cliënten en 
verwanten

Werven & assessment
mogelijkheden 
deelnemer

Persoonlijk 
ontwikkelplan en 
praktijkverklaringen
kiezen

Matching deelnemer -
stagewerkplek

Opleiden Lesprogramma opstellen Werkbegeleiders 
opleiden

Lesmateriaal digitaal 
beschikbaar

Oefensituaties met 
werkplekken creëren

Beoordelen Werkbegeleiders als 
beoordelaar

Toetsmateriaal & 
beoordelingsmethode 
digitaal beschikbaar

Oefenen met beoordelen 
(begeleider & cliënt)

Registreren resultaten 
en voortgang

Examineren Bepalen wijze van 
examineren

Assessoren opleiden
Zak- en slaagregeling

Examenmateriaal & summatief 
beoordelingsmodel digitaal 
beschikbaar

Verslaglegging en 
ontwikkelpunten

Diplomeren Communiceren uitkomst 
examen Diploma aanvragen Diploma-uitreiking &

publiciteit organiseren
Woonhulpen 
voorbereiden op werk

Uitstroom Plaatsing op baan
Begeleiding naar eerste 
werkdag
Loonwaarde regelen

Begeleiding on the job Advies werkgevers

Beoordelen

• Examenreglement Woonhulp
• Examenmateriaal
• Assessoren training
• Protocol aanvraag examen en 

praktijkverklaringen (eindtoets)

Examineren

• Diploma Woonhulp
• Protocol diploma uitreiking 
• Draaiboek diploma uitreiking
• Publiciteit/PR materiaal

Diplomeren

• Portfolio format voor bereikte loonwaarde
• Workshop CV maken
• Adviesrapportage benodigde begeleiding op 

de werkvloer en intensiteit
• Adviesgesprek werkgever

Uitstroom

To do:

Stappenplan

Doelbepaling

Fase 2:
Inrichten

Fase 3:
Verrichten

Fase 1:
Richten

Fase 4:
Uitstroom



Zorginstelling als 
werkgever van 
Woonhulpen

“Aan de slag in een
baan als Woonhulp”

Wie: cliënten, werkgevers

•Visie en doelen met Woonhulpen
•Jobcarving: werkzaamheden voor WoonHulp 
•Aanpassen takenpakket/functie inhoud
•Functie inpassen in functiehuis/
•Loonwaarde bepalen/inpassen 
functiewaardering (fwg)

•Financiering/subsidie aanvragen 
•Communicatie nieuwe instroom binnen 
instelling

•Coaching/mentorschap vormgeven

To do:

Fase 4:

Uitstroom

Toolkits

Implementatieroute Woonhulp



Woon en activiteitenhulp 

bij Gemiva – SVG Groep

Annemarie Brak



Visie en waarden Gemiva – SVG Groep

De Gemiva-SVG Groep is er voor mensen die – tijdelijk of 

langdurig - ondersteuning nodig hebben bij hun leven in de 

samenleving. We dragen bij aan een zo goed en gewoon 

mogelijk leven van de mensen die wij ondersteunen.

Volgens ons bestaat dat uit: 

• zo veel mogelijk regie over je eigen leven;

• een plek hebben waar je je veilig en thuis voelt;

• kunnen leven in contact met anderen en kunnen uitdrukken wat 

in je leeft;

• je talenten kunnen gebruiken en bijdragen aan de samenleving; 

• om kunnen gaan met de vragen en problemen die je in je leven



Job2Go
Job2Go kan ondersteuning bieden in het 

vinden en behouden van een baan. Ook bij 

de Gemiva-SVG groep bieden we mensen 

een participatiebaan.

Volgens ons bestaat dat uit:

• Een werkplek hebben waarbij je een 

salaris ontvangt.

• Een werkplek die zich richt op jouw 

wensen en mogelijkheden.

• Een werkplek waar je je kwaliteiten en 

talenten verder kunt ontwikkelen.

• Een werkplek in een team waarmee je je 

verbonden voelt.

• Een werkplek die er voor zorgt dat je een 

‘steentje’ bijdraagt aan de maatschappij.



Samen maken we het verschil

De opleiding woonhulp 0+  ontwikkeld door:

Praktijkscholen

Calibris

’s Heerenloo

VGN

Gemiva – SVG Groep 



Uiteindelijk intern bij Gemiva

Samenwerken is het sleutelwoord.
• Docenten voor de inhoudt van de opleiding 

• Jobcoaches alles rond werk en stageplekken

• Werkbegeleiders steunt studenten op de werkvloer

• Personeelszaken contracten en subsidies

• Praktijkopleiders ins en outs opleidingen

• Locatiemanager, bieden van een werkplek



Aan de slag met een diploma



Woon & activiteitenhulpen en facilitair medewerkers 

Hoeveel werken er nu bij Gemiva SVG Groep in Zoeterwoude

Woonhulp:  

3 betaalde medewerkers (garantiebaan)

2 vrijwillige medewerkers

1 stage van praktijkonderwijs 

Activiteitenhulp:  

4 betaald (garantiebaan)

1 stageplek 

Facilitair medewerker: 

6 betaald (garantiebaan)

1 vacature staat nu uit 



Hoe nu verder:

• Ontwikkelen stappenplan: wie doet wat bij 

een garantiebaan

• Promoten functie woon & activiteitenhulp

• Werven van vacatures in en extern

• Functie inbedden in de organisatie

• Opleiding inkopen en uitrollen in diverse 

regio’s van onze organisatie



VRAGEN?



Wat is er voor nodig om functies voor 

WoonHulp in de eigen organisatie te 

creëren? 



Ondersteuningsklapper












