
K/ZW/8 welzijn volwassenen en ouderen  BB KB GL 
Taak: 
volwassenen en ouderen ondersteunen bij de algemene dagelijkse activiteiten en 
begeleiden bij de keuze voor een passende dagbesteding, de activiteit 
organiseren en de klant begeleiden 

 

   

K/ZW/8.1    
Deeltaak: 
volwassenen en ouderen ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de 
zelfredzaamheid bevorderen.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren x x x 
2. structuur bieden x x x 
3. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid x x x 
4. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder fysieke 

overbelasting voor zichzelf 
x x x 

5. voeding verzorgen x x x 
K/ZW/8.2    
Deeltaak: 
volwassenen en ouderen ondersteunen bij het vinden van een geschikte 
dagbesteding in de buurt, het dorp of de stad. 
 
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. de zelfredzaamheid van de klant stimuleren x x x 
4. met de klant diverse passende dagbestedingen selecteren en hierover 

informatie zoeken  
x x x 

5. de klant op basis van zijn mogelijkheden en wensen helpen bij het kiezen van 
een dagbesteding  

x x x 

6. de klant stimuleren en motiveren de dagbesteding te bezoeken x x x 
K/ZW/8.3    
Deeltaak: 
een (re)creatieve activiteit voor volwassenen en ouderen organiseren en 
uitvoeren op het gebied van muziek, drama, beeldende vorming.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. rekening houden met de mogelijkheden van de doelgroep de activiteit 
bepalen 

x x x 

2. een idee uitwerken binnen een thema  x x x 
3. de inzet van hulpmiddelen en materialen bepalen  x x x 
4. de activiteit organiseren en deelnemers begeleiden x x x 
K/ZW/8.4    

Deeltaak: 
een klant observeren tijdens het uitvoeren van de activiteit en daarover rapporteren. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. op basis van een gegeven opdracht een observatie uitvoeren x x x 
2. mondeling en schriftelijk rapporteren over de observatie aan de leidinggevende x x x 
Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 
kennis, vaardigheden en houding. 

x  x  x 



 


