
K/ZW/6 wonen en huishouden  BB KB GL 
Taak: 
ondersteunen bij wonen en huishouden in een thuissituatie 

   

K/ZW/6.1    
Deeltaak: 
persoonlijke aandacht geven aan de klant.  
 

De kandidaat kan: 

   

1. de fysieke, psychische en sociale situatie van de klant observeren x x x 

2. interesse tonen en luisteren naar de klant x x x 
3. vragen stellen aan de klant over zijn of haar situatie en een gesprek 

aangaan over algemene onderwerpen 
x x x 

4. aan leidinggevenden rapporteren over de klant en zijn of haar 
woonsituatie 

x x x 

K/ZW/6.2    
Deeltaak: 
informeren naar de wensen van de klant en een voorstel maken voor het 
onderhoud van de woon- en leefomgeving en daarbij rekening houden met 
de zelfredzaamheid van de klant. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de wensen en mogelijkheden van de klant achterhalen x x x 
2. de wensen samenvatten en toetsen of de samenvatting klopt x x x 
3. een voorstel maken voor het onderhoud van de woon-en leefomgeving x x x 
4. het voorstel met de klant bespreken x x x 
K/ZW/6.3    
Deeltaak: 
bijdragen aan het realiseren van een veilige, schone en sfeervolle 
leefomgeving. 
 

De kandidaat kan: 

   

1. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren x x x 

2. in overleg met de klant een sfeervolle leefomgeving realiseren x x x 

3. onveilige situaties in de leefomgeving van de klant signaleren en de klant 
adviseren over een veilige leefomgeving 

x x x 

4. de klant ondersteunen bij de verzorging van plant- en huisdier x x x 

5. huishoudelijke apparaten en hulpmiddelen onderhouden x x x 
6. schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, deze controleren 

en hierover rapporteren 
x x x 

K/ZW/6.4    
Deeltaak: 
zorg dragen voor kleding, schoeisel en linnengoed. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. verschillende textielsoorten onderscheiden x x x 
2. de juiste onderhouds- en reinigingsmethode kiezen en toepassen x x x 
3. vlekken verwijderen x x x 
4. eenvoudige herstelwerkzaamheden verrichten x x x 
5. schoeisel schoonmaken en onderhouden x x x 
K/ZW/6.5    
Deeltaak: 
boodschappen in huis halen. 

   



 
De kandidaat kan: 
1. met de klant een boodschappenlijstje opstellen met aandacht voor het 

budget 
x x x 

2. boodschappen regelen volgens afspraak x x x 
3. boodschappen inruimen x x x 
4. verantwoording afleggen over de uitgaven x x x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 
kennis, vaardigheden en houding. 

x x x 

 


