
 

WZC    Actualisatie 01.2014 

 

 

O.C.M.W.- LOCHRISTI 

 

FUNCTIEBESCHRIJVING                

 

AFDELING:      WOONZORGCENTRUM 

DIENST:       LOGISTIEK 

FUNCTIEBENAMING: Logistieke medewerk(st)er  

 

1. Plaats in de organisatie 

 

De logistiek assistent(e) werkt in het woonzorgcentrum  onder de leiding van de directeur. 

De logistiek assistent(e) werkt nauw samen met de diensthoofden en met de 

personeelsleden van de verschillende disciplines.  

2. Functie-analyse 

 

2.1. Doelstelling van de functie 

 

Het ondersteunen van de gehele werking van het woonzorgcentrum: volgens de 

noodwendigheden wordt de logistiek assistent(e) in de verschillende diensten van het 

woonzorgcentrum ingeschakeld. 

 

Eveneens draagt hij/zij op een effectieve en kwalitatieve wijze tot een aangenaam leefklimaat in 

het WZC, waarbij de bewoners zich gewaardeerd en gerespecteerd weten. 

 

2.2. Inhoud van de functie 
 

- t.a.v. de bewoners van het woonzorgcentrum 

 

 Afwassen van gebruikstoestellen en materialen (rolstoelen, toiletstoelen, 

medicatiepotjes, kunstgebitpotjes, kasten verpleging, tilliften, koelkasten in de 

verdeelkeukens…). 

 Signaleren van defecten aan gebruikstoestellen. 

 Zelfstandig opmaken van bedden. 

 Verdeling van de propere was. 

 Labelen van kledij bij noodzaak. 

 Opsporen van verloren kledij. 

 Aanvullen van allerhande voorraden materiaal op de kamers en in de utilities. 

 Zorgen voor orde en netheid op de afdelingen. Meer specifiek in de verdeelkeukens, de 

leefruimtes, de badkamers, utilities, … 

 Zorgen voor de maaltijdbedeling van de keuken tot bij de bewoners (op- en afdienen 

van plateau’s) en ondersteunen van de restaurantwerking. 

 Volgens de noodwendigheden, instaan voor de waterbedeling bij de bewoners;  

 Zorgen voor de directe voorbereiding van de maaltijd op de kamer (openen 

verpakkingen, snijden voedsel, …). 

 Helpen bij de maaltijdtoediening van bewoners die geen slikstoornissen hebben. 
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 Zelfstandig uitvoeren van zelfstandig kleine huishoudelijke taken in de verdeelkeuken 

(bvb: persen van sinaasappelen, opwarmen van gerechten, koffie maken, mixen van 

voeding, fruitsla maken, …). 

 Helpen bij de mobiliteit van bewoners binnen het WZC. 

 Begeleiding van bewoners bij activiteiten binnen en buiten het WZC. 

 Systematisch verversen en ontsmetten van bedden. 

 Gesprekken en contacten met bewoners tijdens de werkzaamheden met oog voor het 

zo veel mogelijk stimuleren van de zelfredzaamheid van de bewoners. 

 Als aanspreekpunt fungeren voor bewoners wat de gehele werking betreft en daarbij 

gericht doorverwijzen. 

 

- t.a.v. collega’s van de eigen dienst 

 

 Actief participeren aan overleg binnen het woonzorgcentrum. 

 

- t.a.v. collega’s van andere diensten binnen het woonzorgcentrum en O.C.M.W. 

 

 Mondelinge en schriftelijke feedback van de uitgevoerde taken (o.a.  

invullen allerhande lijsten (o.a. voedingslijst bewoners, takenlijst, …)). 

 Zelfstandig aanpakken en indien nodig signaleren van niet-hygiënische aspecten bij 

bewoners aan verpleegkundigen. 

 Onderling op elkaar afstemmen van de eigen werkzaamheden met de werking van 

andere diensten; 

 Correct en tijdig doorgeven van alle nuttige gegevens nodig voor de werking van 

andere diensten, 

 Collegiale opstelling naar alle medewerkers binnen het WZC.  

 Constructieve samenwerking nastreven tot het creëren van een aangenaam 

werkklimaat en dit ten behoeve van de kwalitatieve ondersteuning van de bewoners. 

 

-t.a.v. de familie van de bewoners, bezoekers en vrijwilligers van het woonzorgcentrum 

 

 Als aanspreekpunt fungeren voor familie en bezoekers wat de gehele werking betreft 

en daarbij gericht doorverwijzen. 

 

- t.a.v. de directeur WZC 

 

 Neemt deel aan bijscholingen en periodiek teamoverleg. 

 Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot de werking van de dienst. 

 Voorstellen formuleren m.b.t. het logistiek gebeuren. 

 Wederzijdse open en constructieve houding waarbij voor ieder individu ruimte is voor 

eigen inbreng en ontwikkeling. 

 

-verruimende bepalingen 

 

 Op verzoek van de directeur WZC en in het belang van de goede werking van het 

O.C.M.W., kan de logistiek assistent(e) ingeschakeld worden voor andere taken, 

zonder dat de hoofdopdracht in het gedrang komt. 
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2.3. Aard van de functie 

 

De logistiek assistent(e) is niet gebonden aan één dienst. 

 

2.3.1 Verantwoordelijkheidsdomein 

 

 Hij/zij draagt de verantwoordelijkheid over de hem/haar opgelegde taken. Het gaat hier 

specifiek over taken die als ondersteuning dienen bij verzorging-verpleging, keuken, 

onderhoud, wasserij, animatie en administratie.  

 Hij/zij draagt daarbij de nodige zorg voor de eigendom en bezittingen van de 

bewoners.  

 

2.3.2 Specifieke moeilijkheidsgraad van de functie.  

 

 Blijvend oog hebben voor hygiëne, orde en netheid; 

 Beschikken over de nodige omgangsvaardigheid t.a.v. de bewoners, familie, bezoekers 

en collega’s. Tact, discretie, aandacht voor het beroepsgeheim en een correct 

inschattingsvermogen zijn hierbij van essentieel belang, 

 Kunnen werken onder hoge werkdruk. 

 Taken zelfstandig kunnen uitvoeren. 

 

2.3.3 Voornaamste contacten in de functie  

 

 In de uitvoering van de job komt men in contact met bewoners, familieleden, 

bezoekers, vrijwilligers en personeelsleden. 

 Heeft regelmatig overleg met collega’s en de leidinggevenden i.v.m. de 

werkorganisatie. 
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3. Functieprofiel 

 

-Vakkennis 

 

 Goede kennis van onderhoudsproducten en de dosering van de producten. 

 Goede kennis van het onderhoud van diverse materialen. 

 Basiskennis ergonomisch werken op de werkvloer. 

 Basiskennis van de algemene hygiëne m.b.t. huishoudelijke taken. 

 Basiskennis van de werking en doelstelling van het O.C.M.W. (incl. WZC). 

 

-Technische vaardigheden 

 

 De aangehaalde vakkennis op een professionele manier in praktijk kunnen toepassen. 

 Weet op een economische, ergonomische en respectvolle manier gebruik te maken van 

het materieel. 

 

-Persoonlijke en organisatorische vaardigheden 

 

 Werkzaamheden zelfstandig en systematisch kunnen plannen. 

 Kunnen stellen van prioriteiten binnen de ruime context van de organisatie in het 

belang van de bewoners. 

 Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken en functioneel toepassen. 

 Praktische problemen zelf kunnen oplossen. 

 Doorspelen van problemen die betrokkene niet zelf kan oplossen naar de  

leidinggevende of de juiste dienst/persoon binnen het WZC. 

 

-Relationele en communicatieve vaardigheden 

 

 Doelgericht en bewust kunnen omgaan met zeer verschillende mensen en culturen. 

 Kunnen werken in teamverband. 

 Kunnen omgaan met positieve en negatieve feedback. 

 Snel en doeltreffend informatie kunnen opzoeken. 

 Zich kunnen inleven in de leefwereld van de bewoner en eigen handelen erop 

afstemmen. 

 Overzichtelijke en ordentelijke rapportage. 

 

-Attitudes  

 

 Heeft een professionele betrokkenheid tegenover de bewoners van het wzc. 

 Objectief zijn en kunnen relativeren 

 Bereidheid om verworven vaardigheden voortdurend te hanteren en verder te 

ontwikkelen. 

 Bereidheid om eigen mogelijkheden en beperktheden te onderkennen en, indien nodig, 

spontaan advies te vragen of doorverwijzen wanneer een probleem de eigen 

competentie te boven gaat. 

 Bereidheid tot permanente vorming, opvolgen van relevante vakliteratuur,… 

 Beschikken over een actieve werkhouding en een grote dosis doorzettingsvermogen. 

 Het beroepsgeheim respecteren. 
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 Anderen benaderen met tact, discretie en respect. 

 Zin voor orde en stiptheid. 

 Aandacht voor een goede handhygiëne. 

 Geduldig en stressbestendig zijn. 

 De nodige flexibiliteit vertonen om zonder moeite te kunnen overstappen van de ene in 

de andere situatie (bvb. bij nieuwe functie-inhoud of nieuwe beleidsopties die van 

invloed zijn op de functie). 

 Bereid zijn om sporadisch te werken buiten de normale werkuren indien nodig in het 

belang van de dienst. 

 Loyaal zijn t.a.v. het bestuur. 
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4. Benoemings- en aanwervingsvoorwaarden 

 

Wordt begeven bij aanwerving of interne personeelsmobiliteit. 

 

Overeenkomstig de modaliteiten uiteengezet in de rechtspositieregeling van het WZ-   personeel. 

5. Functiewaarderingsniveau 

 

 Niveau: D  

 Weddeschaal: D1-D 3  

6. Specifieke beoordelingscriteria 

 

Eerste beoordelaar:  directeur WZC 

Tweede beoordelaar: 


