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1. Inleiding 

Door de toenemende levensverwachting vindt in Europa een sterke stijging van het aantal ouderen plaats. 

Dit heeft tot gevolg dat de zorgvraag verandert en dat er wijzigingen nodig zijn in de wijze waarop de zorg 

en welzijn voor ouderen georganiseerd is. Opleidingsinstituten in Europa hebben de taak studenten, de 

toekomstige professionals, zodanig op te leiden dat ze over die competenties (kennis, vaardigheden en 

houding)  beschikken, die nodig zijn voor het werken met ouderen en de veranderende zorgvraag. Dit was 

in 2012 de aanleiding voor het European Later Life Active Network (ELLAN) om in projectverband een 

Europees raamwerk te ontwikkelen waarin de competenties voor het werken met ouderen beschreven 

worden voor professionals in zorg en welzijn. Het ELLAN is een internationaal samenwerkingsproject met 

26 partners (universiteiten en hogescholen) uit 25 Europese landen. Het project is mede gefinancierd door 

de Europese Commissie via het Erasmus Lifelong Learning Programma in de periode van 2013 tot 2016. 

Het ELLAN project stimuleert de Europese samenwerking rondom het opleiden en voorbereiden van 

professionals in zorg en welzijn voor het werken met ouderen. Door de partners is samengewerkt in 

onderzoek en bij de ontwikkeling van de competentie set. Daarnaast zijn praktijkvoorbeelden en goede 

ervaringen uitgewisseld. Op deze wijze draagt het ELLAN project bij  aan een betere kwaliteit van het hoger 

onderwijs op dit thema. Het belangrijkste resultaat van het project is dit Europese raamwerk met de 

beschrijving van de kerncompetenties voor professionals in zorg en welzijn die met ouderen werken. Het 

project richt zich daarbij met name op het hoger onderwijs en praktijkopleiders. De competentie set geeft 

richting aan curriculumontwikkeling en toetsing en kan als dusdanig gebruikt worden voor het 

management, curriculumontwikkelaars en docenten. De indirecte doelgroepen van het project zijn de 

studenten, de beroepsgroepen en de ouderen zelf.  

In het ELLAN project is gewerkt met een aantal werkpakketten. Er is onderzoek gedaan naar benodigde 

competenties voor het werken met ouderen via een literatuur onderzoek, via een kwalitatief onderzoek 

onder ouderen en via een kwantitatief onderzoek onder professionals in zorg en welzijn. De resultaten zijn 

verwerkt in de competentie set. De competenties zijn beschreven aan de hand van de 7 CanMEDS rollen1. 

De competentie set is geverifieerd via een Delphi onderzoek met twee rondes onder een groep van 21 

experts en een groep van 21 onderzoekers verspreid over Europa. Aanvullend is er binnen het ELLAN 

project onderzoek gedaan naar de houding van studenten ten opzichte van het werken met ouderen en is 

er een inventarisatie uitgevoerd naar innovatieve onderwijsmethoden die de  houding van studenten ten 

opzichte van het werken met ouderen positief beïnvloeden. Meer informatie over het ELLAN project en de 

verschillende deelprojecten is te vinden op de website van het project:  http://ellan.savonia.fi/. 

Dit document start met de beschrijving van de uitgangspunten en definities, vervolgens volgt een 

beschrijving van de CanMEDS rollen aangepast voor het werken met ouderen door professionals in zorg en 

welzijn. Voor elke rol zijn competenties vastgesteld. De in totaal 18 competenties zijn uitgewerkt in 

gedragsindicatoren (performance indicators). 

                                                           
1 (http://www.royalcollege.ca/portal/page/rc/canmeds/framework) was used (1996, updated 2005) 

http://ellan.savonia.fi/
http://www.royalcollege.ca/portal/page/rc/canmeds/framework
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2. Uitgangspunten en definities 

2.1 Ouderen 

Ouderen is binnen dit project gedefinieerd als personen van 65 jaar en ouder. De leeftijd van 65 komt in 

veel landen overeen met de pensioenleeftijd en wordt daarmee gezien als het begin van ouderdom, 

alhoewel de meningen hierover verschillen. De populatie ouderen is zeer heterogeen. Bovendien is de 

groep ouderen van tegenwoordig anders dan de groep ouderen van jaren geleden. Er zijn meer gezonde en 

actieve ouderen door de verandering van de leefstijl en de sociale en economische omstandigheden.  

Ouder worden beïnvloedt de mentale en fysieke conditie en kan gevolgen hebben voor het functioneren. 

De botdichtheid neemt af, waardoor de kans op fracturen toeneemt en daarmee ook de kwetsbaarheid. 

Vallen kan resulteren in mobiliteitsproblemen. Dementie is een algemene term voor ziekten waarbij het 

geheugen achteruit gaat met uiteindelijk gevolgen voor het dagelijks functioneren. Alzheimer is de meest 

voorkomende vorm van dementie en  de kans hierop neemt toe met de leeftijd van 4% tussen de 65 en 75 

jaar tot 38% voor 85 jaar en ouder. Een minder goed functionerend immuunsysteem zorgt voor een 

toename van infecties en grotere kans op griep en complicaties. Ook de sensorische problemen nemen toe, 

zoals de achteruitgang van het gehoor en gezichtsvermogen. Er kunnen incontinentie problemen ontstaan 

door verminderde controle van blaas en/of darmen. Bij ouderen komt 70% vaker een of meer somatische 

leeftijd gerelateerde ziekten voor, zoals hart en vaatziekten, kanker, COPD, diabetes en hoge bloeddruk. 

Van alle ouderen heeft 35% één of meer chronische aandoeningen (WHO)2.  

Ouder worden kan ook gepaard gaan met psychologische problemen. Depressie komt 15% vaker voor bij 

ouderen en ook klachten zoals angst en eenzaamheid komen meer voor bij ouderen dan bij jongeren. Vaak 

is er sprake van een combinatie van klachten waardoor de kwetsbaarheid toeneemt. Kwetsbare ouderen 

hebben meerdere fysieke en soms ook mentale problemen waardoor ze minder in staat zijn om zelfstandig 

te leven. Ze hebben hulp nodig bij dagelijkse activiteiten zoals aankleden, eten, naar het toilet gaan en zich 

verplaatsen (Torpy et al., 2006)3.  

2.2 Professionals in zorg en welzijn 
Professionals in zorg en welzijn die met ouderen werken zijn gedefinieerd als professionals die 

systematisch, direct en indirect zorg en ondersteuning bieden, aan ouderen individueel en in 

groepsverband en aan de familie en het ondersteunende netwerk, zoals mantelzorgers en vrijwilligers.  

Zorg en welzijn is een algemene term waarmee hier zowel de publiek als privaat gefinancierde zorg en 

welzijn worden aangeduid. Het gaat in de sector zorg en welzijn zowel om voorlichting, preventie, 

ondersteuning, zorg, revalidatie  als om palliatieve en terminale zorg en om kortdurende en de langdurige 

zorg. De zorg- en welzijnsprofessionalzorg- en welzijnsprofessional kan omgaan met de toenemende 

complexiteit van de zorgvraag en kan in verschillende settingen opereren. Voorheen waren zorg en welzijn 

                                                           
2 http://www.who.int/topics/ageing - august 2014 
3 Torpy, M.J. e.a. (2006). Frailty in older adults. The Journal of the American Medical Association. November 2006;296 (18). 

http://www.who.int/topics/ageing
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in veel landen gescheiden domeinen. Door de toename van het aantal ouderen en de organisatorische 

veranderingen ontstaat er een sterkere integratie van deze beide sectoren. Het veranderende 

ziektepatroon dat samengaat met de verouderende populatie zorgt voor een toename van het aantal 

kwetsbare ouderen met meerdere chronische aandoeningen. Dit vraagt ondersteuning door zowel 

welzijnsprofessionals als zorgprofessionals (Barker et al., 2014)4. Betere samenwerking tussen zorg- en 

welzijn professionals is noodzakelijk waarbij minder strikt gekeken wordt naar de grenzen van de 

verschillende beroepen en domeinen. De competenties die hier beschreven zijn gelden daarom voor alle 

soorten professionals in zorg en welzijn. De nadruk en focus op bepaalde competenties  verschilt  per 

beroepsgroep en per persoon.  

2.3 Culturele verschillen 

Hoewel er steeds meer afstemming en samenwerking is binnen Europa op politiek niveau, zijn er grote 

verschillen tussen landen. Dat geldt ook voor de wijze waarop zorg en welzijn voor ouderen is 

georganiseerd en de toegankelijkheid van de zorg- en de welzijnsvoorzieningen. De verantwoordelijkheid 

voor de zorg en welzijn voor ouderen ligt in sommige landen bij de nationale overheid, soms bij regionale 

overheden en soms bij particuliere instanties of bij de families. Dit hangt samen met de financiering van de 

zorg, vanuit publieke of private gelden. In sommige landen heeft de formele zorg de overhand, in andere de 

informele zorg. In landen met de nadruk op informele zorg zijn veel minder zorg en welzijnsorganisaties 

aanwezig. Dit alles is van invloed op het aantal zorg- en welzijnsprofessionals en op de competenties die 

nodig zijn voor het werken met ouderen. 

Er zijn ook grote verschillen in Europa als het gaat om de visie op gezondheid en de rol van de overheden 

daarin. In sommige landen is de overheid actief in het promoten van gezondheid (zoals anti rook 

campagnes). Ook individuele gezondheidsverschillen gerelateerd aan geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 

inkomen, sociaal economische status spelen een rol en variëren tussen landen. Soms wordt veroudering 

vooral benaderd vanuit de medische hoek, soms meer vanuit de sociale kant. In meerdere landen vindt een 

verschuiving plaats van de nadruk op het verlenen van zorg en het behandelen van ziekte naar de focus op 

welbevinden en het bevorderen van de zelfredzaamheid. De verschillen in focus hebben invloed op de 

aanwezige organisaties en voorzieningen in een land en daarmee ook op de benodigde zorg- en 

welzijnsprofessionals en de benodigde competenties. 

Zorg- en welzijnsprofessionals krijgen steeds vaker te maken krijgen met ouderen afkomstig van andere 

culturen. Dit is onder meer het gevolg van de sterke toename van het aantal vluchtelingen in Europa, maar 

ook van de toenemende mobiliteit onder professionals zelf.  

De competenties van de professionals moeten aansluiten op de veranderingen in zorg en welzijn en passen 

in een toenemende multiculturele omgeving. De zorg- en welzijnsprofessionalzorg- en welzijnsprofessionals 

streven er naar om goede zorg en ondersteuning te bieden passend binnen de culturele context van de 

oudere (individueel, familie, gemeenschap, regionaal en nationaal niveau). Deze competentie set is zodanig 

opgezet en geformuleerd dat deze toepasbaar is binnen verschillende Europese landen culturen. Het 

                                                           
4 Barker, K. e.a. (2014). A new settlement for health and social care. Interim report. Commission on the future of health and social care in England. 
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culturele aspect, het omgaan met en functioneren binnen andere culturen, is niet geformuleerd als aparte 

competentie maar geïntegreerd in verschillende rollen. Met name in de rol van “Expert” 

(competentiegebied Vakinhoudelijk handelen) en in de rol van “Professional en kwaliteitsbevorderaar” 

staan culturele vaardigheden expliciet genoemd in de gedragsindicatoren. 

2.4 Het competentieraamwerk 

Het competentieraamwerk beschrijft de competenties en gedragsindicatoren voor professionals in zorg en 

welzijn die met ouderen werken. De professionals moeten in verschillende rollen kunnen laten zien dat zij 

over de benodigde competenties beschikken. Het raamwerk is gebaseerd op een literatuuronderzoek en 

deskresearch, een kwalitatief onderzoek onder ouderen en een kwantitatief onderzoek onder 

professionals. Het raamwerk combineert de huidige stand van zaken samen met realistische toekomstige 

ontwikkelingen. De competenties en gedragsindicatoren zijn geverifieerd via twee rondes Delphi onderzoek 

onder een groep van 21 experts en een groep van 21 onderzoekers verspreid over Europa. 

De competenties beschrijven wat nodig is voor het werken met ouderen, hun families in de context van 

hun eigen omgeving, thuis, de gemeenschap en de zorg en welzijnsorganisaties en instellingen.  

Het competentieraamwerk is als volgt opgebouwd: 

 Rollen: Beschrijving van de 7 CanMEDS5 rollen voor professionals die werken met ouderen in zorg 

en welzijn.  

o Voor elke rol zijn een aantal competenties vastgesteld – 18 in totaal. 

 Elke competentie is uitgewerkt in gedragsindicatoren (performance indicators) 

o En aanvullend is voor elke competentie een resultaat beschreven. 

2.4.1 Definitie competentie 

Er bestaan veel verschillende definities van het woord competentie. In het raamwerk sluiten we aan bij de 

Europese definitie uit het TRACE project:  

“Competences are job related descriptions of an action, behaviour or outcome that should be 

demonstrated in individual’s performance.” Competences are person orientated referring to person’s 

underlying characteristics and qualities that lead to an effective professional performance. (McMullan 

20036, TRACE project). Competenties zijn beroepsgerelateerde beschrijvingen van handelingen, gedrag en 

resultaten die iemand moet kunnen laten zien. Competenties zijn persoonlijk, waarbij de onderliggende 

kenmerken en kwaliteiten bijdragen aan effectief professioneel functioneren. 

Competenties bestaan uit verschillende elementen: i) cognitieve - waaronder het toepassen van begrippen 

en theorieën en het verwerven van kennis door ervaring; ii) functionele - (vaardigheden en 

toepassingskennis) met andere woorden die dingen die iemand moet kunnen in het werk; en iii) 

                                                           
5 (http://www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework) was used (1996, updated 2005). 
6 McMullan, M, Endacott, R, Gray, M, Jasper, M, Miller, C, Scholes, J, et.al. (2003). Portfolios and Anamnese of Competence: A Review of the 

Literature. Journal of Advanced Nursing, 41(3), 283-294 

file:///C:/Users/dibe/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WJQERM7A/zkh/dfs/gebruikers01/RoodbolPF/Data/(http:/www.royalcollege.ca/portal/page/portal/rc/canmeds/framework)
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persoonlijke - waarbij het gaat om houding en gedrag in een bepaalde situatie; en iv) ethische - waarbij het 

gaat om de juiste persoonlijke en professionele waarden.7 

In de competenties zijn bovenstaande elementen geïntegreerd. De gedragsindicatoren behorende bij een 

competentie zijn gedefinieerd als de kennis, vaardigheden en het gedrag dat iemand moet kunnen laten 

zien. 

2.4.2 Bachelor niveau 

Het niveau van de competenties heeft te maken met de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de situatie 

waarin de competentie moet worden toegepast, de mate van verantwoordelijkheid en het zelfsturend en 

zelflerend vermogen van de professional. Dit raamwerk gaat uit van het bachelorniveau (niveau 6) zoals dat 

geformuleerd is in “the European Qualifications Framework (EQF) 8. Het bachelor niveau is daar als volgt 

omschreven9 /10: 

 Kennis: Gevorderde kennis van een werk- of studiegebied, die een kritisch inzicht in theorieën en 

beginselen impliceert. 

 Vaardigheden: Gevorderde vaardigheden, waarbij blijk wordt gegeven van absoluut vakmanschap 

en innovatief vermogen om complexe en onvoorspelbare problemen in een gespecialiseerd werk- 

of studiegebied op te lossend. 

 Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid: Managen van complexe technische of beroepsactiviteiten 

of -projecten; de verantwoordelijkheid op zich nemen om in onvoorspelbare werk- of 

studiecontexten beslissingen te nemen. De verantwoordelijkheid op zich nemen om de 

professionele ontwikkeling van personen en groepen te managen. 
 

                                                           
7 TRACE Project. Overview of European competences frameworks; Project number: 2005-2028/001 LE2-51OREF (http://www.menon.org/wp-

content/uploads/2012/11/9.-TRACE-Overview-of-EU-competency-frameworks1.pdf) 

8 Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, 2005. A framework for Qualifications of the European Higher Education Area. 3.3 
Descriptors of learning outcomes including competences. 63-69. Ministry of Science, Technology & Innovation, Copenhagen  
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/050218_QF_EHEA.pdf 
 
9 https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page 
10 http://www.nlqf.nl/nlqf-niveaus 
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3. Rollen voor zorg- en welzijnsprofessionals 

Professionals in zorg en welzijn vervullen taken die behoren bij de verschillende rollen die een professional 

vervult. En om de taken en rollen goed uit te kunnen voeren heeft een professional de juiste competenties 

nodig. Voor dit competentieraamwerk is  afgesproken het CanMEDS rol model als uitgangspunt te nemen.  

CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists) is ontwikkeld voor medisch specialisten 

door het Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. Het CanMEDS model beschrijft de kennis, 

vaardigheden en competenties die een medisch specialist  nodig heeft om betere resultaten bij patiënten 

te bereiken. Het gaat om 7 rollen, te weten Medical Expert, Communicator, Collaborator, Organizer, Health 

Advocate, Scholar, and Professional. Het CanMEDs model is een onderwijskundig ontwerp, gebaseerd op 

onderzoek. De medisch specialist moet alle rollen kunnen uitvoeren. Het Royal College Governing Council 

heeft het raamwerk goedgekeurd in 1996 en het vormt de basis voor de leerdoelen. Wereldwijd worden de 

CanMEDS gebruikt en aangepast, ook voor andere professionals (Sottas B, 2011)11, bijvoorbeeld 

voorergotherapeuten, verloskundigen, diëtisten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Ook in Nederland 

wordt het CanMEDs model gebruikt binnen verschillende verpleegkundige- en paramedische beroepen en 

opleidingen. Voor de Nederlandse vertaling van deze rollen voor dit raamwerk hebben we gekozen voor de 

volgende algemene beschrijving van de rollen in de vorm van competentiegebieden die toepasbaar is voor 

alle zorg- en welzijnsprofessionals: 

1. Vakinhoudelijk handelen: kern van de beroepsuitoefening is het vakbekwaam handelen, met andere 

woorden het bieden van zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit de eigen professie (in het schema 

afgebeeld in het midden van de ‘bloem’). Dit competentiegebied van vakinhoudelijk handelen, met 

expertise in het eigen beroep, wordt ook wel de rol van Expert genoemd.  

2. Communicatie: de zorg- en welzijnsprofessional  als Communicator.  

3. Samenwerking: de zorg- en welzijnsprofessional als Samenwerker.  

4. Organisatie: de zorg- en welzijnsprofessional als Organisator.  

5. Maatschappelijk handelen: de zorg- en welzijnsprofessional als Gezondheids- en welzijnsbevorderaar.  

6. Kennis en wetenschap : de zorg- en welzijnsprofessional als Lerende professional die handelt naar de 

laatste stand van de wetenschap.  

7. Professionaliteit en kwaliteit: de zorg- en welzijnsprofessional als Professional en kwaliteitsbevorderaar. 

De rollen twee tot en met zeven staan ten dienste van de eerste rol, de kern: het vakinhoudelijk handelen 

Het belangrijkste verschil tussen dit raamwerk en het originele model is de interpretatie van de rol van 

Expert, het vakinhoudelijk handelen. (1) Hier wordt dit gezien als de expertise in de eigen beroepspecifieke 

competenties die te maken hebben met het bieden van zorg en welzijn aan ouderen. Na het behalen van 

het bachelordiploma is iemand vakbekwaam in bijvoorbeeld  de fysiotherapie. Het afronden van de 

beroepsopleiding op bachelorniveau stelt iemand in staat om zelfstandig als zorg- en welzijnsprofessional 

te handelen in verschillende situaties. Dit competentieraamwerk beschrijft die competenties die alle zorg- 

                                                           
11 Sottas, B. (2011). Learning outcomes for health professionals. GMSZ Ausbild. 2011;28(1) Doc 11. 
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en welzijnsprofessionals die met ouderen werken zouden moeten beheersen. De mate waarin een 

professional over de betreffende kennis en vaardigheden moet beschikken kan echter verschillen per 

beroep. 

 

CanMEDS Role model, aangepast voor zorg- en welzijnsprofessionals en het werken met ouderen 
 

Vanuit haar of zijn specifieke beroep werkt de professional direct met de oudere, zijn/haar familie en het 

ondersteunende netwerk. Het vakinhoudelijk handelen wordt ondersteund door de andere rollen Deze 

rollen zijn min of meer vergelijkbaar voor alle zorg- en welzijnsprofessionals. Dit past bij de steeds 

toenemende integratie van zorg en welzijn waarbij professionals uit zorg en welzijn steeds meer 

samenwerken rondom het verlenen van zorg en ondersteuning aan ouderen. Voor de meeste professionals 

in zorg en welzijn staat het verlenen van zorg en ondersteuning centraal met de nadruk op het 

vakinhoudelijk handelen in de rol van “Expert”. Echter sommige professionals kunnen een andere rol als 

centrale rol hebben, bijvoorbeeld de rol van “Gezondheids- en welzijnsbevorderaar” als de nadruk meer ligt 

op preventie en voorlichting aan groepen ouderen. Dan staan de andere rollen ten dienste van deze rol. 

In de volgende paragrafen worden de rollen verder uitgewerkt.  



                                                                                                                                                                                                                 
                 Competenties “werken met ouderen” voor professionals in zorg en welzijn (een Europees raamwerk)                        
                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 13 

3.1 Expert - vakinhoudelijk handelen 

 

 

 

Zorg- en welzijnsprofessionals hebben een bachelor opleiding afgerond en beschikken over de benodigde 

basiskennis, procedurele en beroepsvaardigheden en attitude, die nodig zijn om persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning te kunnen bieden en zodanig het welzijn en de gezondheid van de ouderen te bevorderen. 

Deze professionals hebben inzicht in het verouderingsproces, de diversiteit van de populatie ouderen en de 

meest voorkomende gezondheids-, welzijns- en sociale behoeften. 

De zorg en ondersteuning voor de ouderen die geboden wordt is afhankelijk van de aanwezige fysieke en 

mentale toestand van de oudere en is gericht op het versterken van het zelfmanagement in hun sociale 

context. Autonomie van de oudere en actieve participatie wordt gestimuleerd. De oudere wordt gezien als 

een uniek en complex person in de context van zijn/haar persoonlijke situatie en als partner van de zorg- en 

welzijnsprofessional. De visie van de professional is holistisch, persoonsgericht en hij/zij werkt samen met 

de oudere, de familie en het ondersteunende netwerk (mantelzorgers en vrijwilligers). Interventies gericht 

op de ondersteuning van de familie en het ondersteunende netwerk hebben een positieve invloed op de 

zorg voor de oudere. Indien de oudere een kwetsbare partner heeft met gezondheids- en/of sociale 

problemen, kan de organisatie van de  benodigde zorg en ondersteuning complex zijn. 

De competenties in de rol van Expert (competentiegebied: Vakinhoudelijk handelen) sluiten aan bij het 

methodisch werken in zorg en welzijn: het verzamelen van informatie (assesment/anamnese), het 

analyseren en interpreteren; de juiste beslissingen nemen en plannen; het uitvoeren van interventies en 

het implementeren van de benodigde zorg en ondersteuning; en het evalueren van de effectiviteit van de 

interventies. 

De zorg en ondersteuning kan ook informatief zijn, gericht op emotionele, fysieke of sociale ondersteuning. 

Geïndiceerde zorg en ondersteuning (preventief, gericht op zelfmanagement, zorg bij ziekte en hoog 

complexe zorg) wordt geboden aan ouderen in verschillende situaties (inclusief palliatieve  en terminale 
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situaties). De professionals werken binnen de grenzen van hun eigen beroep, zonder daarin strikt te zijn en 

zorgen waar nodig voor de afstemming en samenwerking met andere zorg- en welzijnsprofessionals. Ze zijn 

zich bewust van hun eigen expertise, de setting waarin ze werken, de persoonlijke voorkeuren van de 

oudere en de mogelijkheden. De focus van de geboden zorg en ondersteuning ligt op het behouden of 

verbeteren van de gezondheid en kwaliteit van leven met aandacht voor de fysieke, mentale, emotionele, 

relationele en sociale situatie en het optimaliseren van de levensomstandigheden. 

In de rol van Expert,  het competentiegebied ”Vakinhoudelijk handelen”, wordt methodisch gewerkt 

waarbij de volgende vijf fasen te onderscheiden zijn: 

1. Assessment; systematisch verzamelen van informatie  
2. Analyse en probleemidentificatie; 
3. Planning;  
4. Implementatie/Interventie; 
5. Evaluatie 

 

 

 
 

Methodisch werken in zorg en welzijn 
 

In deze competentieset is zijn de fasen van het algemeen methodisch handelen uitgewerkt in competenties 

voor het werken met de doelgroep ouderen. 

Assessment (anamnese) is veelal de eerste fase van het cyclisch werken van een professional en wordt 

systematisch maar ook continu gedaan. Gebaseerd op verkregen informatie worden doelen geformuleerd 

en plannen opgesteld waarin staat welke interventies wenselijk en realistisch zijn. Indien mogelijk gebeurt 

dit samen met de oudere zelf en/of zijn/haar familie en/of ondersteunend netwerk, in een proces van 

“shared decision making”. De interventies zijn gericht op bevorderen van het functioneren in alle domeinen 

 
Assessment 

 

Analyse en 
probleem 

identificatie 

 
 

 
Planning  

 

 

 
Evaluatie  

 

Implementatie 
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(fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel) en om een combinatie van problemen te voorkomen. De oudere en 

de ondersteunende familie ontvangen de best mogelijke zorg en ondersteuning. De zorg en 

welzijnsplannen en de interventies worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig worden aanpassingen 

doorgevoerd. 

Competenties in deze rol van Expert (het vakinhoudelijk handelen) zijn gerelateerd aan deze vijf fasen van 

het methodisch handelen en omvatten het fysiek en mentaal welbevinden, de sociale participatie en de 

levensomstandigheden.  

Vroegtijdige onderkenning van risico’s is cruciaal. Indien mogelijk kiezen de professionals voor 

gestandaardiseerde assessment methoden die toepasbaar zijn voor alle zorg- en welzijnsprofessionals. 

3.2 Communicator 

 

 

 

Zorg- en welzijnsprofessionals zorgen voor persoonsgerichte communicatie in formele en informele setting. 

Dit wordt bereikt door effectieve interacties met de oudere zelf, de familie en andere informele 

ondersteuners (mantelzorgers, vrijwilligers) en te werken met “shared decision making”. Zorg- en 

welzijnsprofessionals houden rekening met de individuele situatie van de oudere zoals de 

levensomstandigheden, de benodigde zorg en ondersteuning en letten op factoren zoals sensorische 

problemen en de mate van geletterdheid. Competenties behorende bij deze rol zijn essentieel voor het 

opbouwen en onderhouden van een goede verstandhouding, wederzijds begrip en vertrouwen. De vorm 

waarop deze communicatie competenties toegepast worden kan variëren voor de verschillende zorg en 

welzijnsberoepen, de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, en is mede afhankelijk van het feit of er 

sprake is van een formele of informele setting. 
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Competenties in de rol van Communicator gaan over interviewen, luisteren, interpersoonlijke 

communicatie vaardigheden, opbouwen en onderhouden van relaties, empowerment, coaching, en het 

uitleggen en samenvatten van informatie. 

3.3 Samenwerker 

 

 

Zorg- en welzijnsprofessionals werken samen om optimale zorg en ondersteuning aan de oudere te bieden 

met als doel het bevorderen van de gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven van de oudere 

samenwerking in het multidisciplinaire team is noodzakelijk. Het opbouwen en onderhouden van relaties is 

belangrijk voor een goede samenwerking. De relatie moet gebaseerd zijn op vertrouwen en respect en 

besluiten worden genomen in een proces van shared decision making. Dit kan in de context van het 

multidisciplinaire team, maar soms ook met professionals buiten het team of met informele hulpverleners 

uit het ondersteunende netwerk van de oudere. Professionals delen kennis, ervaring en 

verantwoordelijkheden en zijn bereid om samen te leren. Er is kennis en begrip over de verschillende 

beroepen en rollen in het multidisciplinaire team en men streeft naar gezamenlijke doelen. De professional 

kan omgaan met verschillen en beschikt over vaardigheden om mensen op 1 lijn te brengen. Het kan nodig 

zijn om op verschillende locaties te werken en om samen te werken met mantelzorgers en vrijwilligers uit 

het informele netwerk van de oudere. De informele zorg is in veel landen, waaronder ook Nederland, de 

afgelopen jaren sterk gegroeid.  

Competenties in de rol van Samenwerker gaan over samenwerken met andere zorg- en 

welzijnsprofessionals en het samenwerken mantelzorgers en vrijwilligers uit het informele ondersteunende 

netwerk van de oudere. 
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3.4 Organisator  

 

 

Zorg- en welzijnsprofessionals organiseren, managen en coördineren de zorg en ondersteuning voor de 

oudere. Tijdens veranderingen in de zorg en ondersteuning en de overdracht naar een andere zorgvorm 

bewaken en zorgen zij voor integratie en continuïteit. De professional in deze rol coördineert taken, plant 

en kan de leiding nemen over een team. In de rol van Organisator draagt de professional bij aan de 

verbetering van de zorg en ondersteunende diensten voor de ouderen in teams, in de organisatie en/of in 

de gehele zorg en welzijnssector. Ze nemen actief deel aan het ontwikkelen, aanpassen en implementeren 

van (lange termijn) beleidsplannen voor de zorg en ondersteuning voor ouderen. Ze kunnen werken op 

lokaal, regionaal en nationaal niveau en kunnen indien nodig schakelen en zorgen voor verbinding tussen 

deze niveaus.  

Competenties die deel uit maken van de rol van Organisator zijn gerelateerd aan plannen, regelen en 

coördineren van de zorg en ondersteuning voor ouderen, geboden door formele en informele 

zorgverleners.  
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3.5 Gezondheids- en welzijnsbevorderaar - maatschappelijk handelen 

 

 

 

De professional streeft naar het verbeteren van de gezondheid en welbevinden van de oudere, hun familie 

en ondersteunend netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers). In de rol van Gezondheids- en 

welzijnsbevorderaar (competentiegebied maatschappelijk handelen) werkt de professional met zowel 

individuele ouderen als groepen om de behoeften vast te stellen en samenwerkingsverbanden op te zetten. 

De professional kan een groep ouderen vertegenwoordigen, namens hun spreken en bijdragen aan het 

realiseren van veranderingen. Activiteiten zijn gericht op preventie en het bevorderen en behouden van de 

gezondheid, met als doel het bereiken van een  optimale gezondheid binnen de eigen mogelijkheden en 

zonder iemand te benadelen op grond van afkomst, etnische achtergrond, religie, sekse, seksuele 

geaardheid, leeftijd, sociale klasse, economische status of opleidingsniveau. Deze rol omvat ook die 

activiteiten die bijdragen aan het veranderen en verbeteren van het beleid en de dagelijkse praktijk waar 

ouderen mee te maken hebben.  

De professional draagt bij aan het organiseren van activiteiten die bijdragen aan actief en gezond ouder 

worden, zoals scholing van ouderen en promoten van een actieve en gezonde leefstijl. Om te kunnen 

bemiddelen en als woordvoerder op te treden beschikt de professional over een netwerk. De professional 

gebruikt zijn/haar expertise en invloed om de oudere en hun familie te begeleiden bij het vinden en 

realiseren van de juiste zorg en ondersteuning op het juiste moment. De professionals werken samen met 

de ouderen, hun families, het ondersteunende netwerk van de oudere, de gemeenschap en andere 

organisaties die een positieve invloed kunnen uitoefenen op de gezondheid en het welbevinden van 

ouderen. Professionals weten hoe ze de verschillende doelgroepen kunnen bereiken en kunnen sociale 

media inzetten als dat van toepassing is. 

Competenties behorende bij deze rol zijn gerelateerd aan het bevorderen van gezondheid, preventie van 

ziekte, de sociale kaart en netwerken.  
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3.6 Lerende professional – kennis en wetenschap 

 

 

In deze rol streeft de professional naar optimale uitoefening van het eigen beroep door te leren en te 

reflecteren met als doel de zorg en ondersteuning voor ouderen, hun familie en het ondersteunende 

netwerk te optimaliseren. Als lerende professional (competentiegebied “Kennis en wetenschap”) evalueert 

hij/zij de processen en resultaten van het dagelijks werk, vergelijkt dit met het werk van anderen en vraagt 

actief feedback. Dit betreft zowel het persoonlijk functioneren als de organisatie. Zorg- en 

welzijnsprofessionals blijven hun leven lang leren ( “lifelong learners”) en plannen en organiseren hun eigen 

leerproces met als doel het professioneel handelen in alle rollen te optimaliseren. Ze leren op verschillende 

manierenen laten dit ook zien door te blijven reflecteren, nieuwe ontwikkelingen te volgen, vakliteratuur te 

lezen, nieuwe kennis te creëren, kennis te verspreiden en het nieuw geleerde te vertalen naar de eigen 

beroepspraktijk.  Implementatie van evidence based practice en kennisdisseminatie dragen bij aan de 

verbetering van de zorg en ondersteuning voor ouderen. 

Competenties bij deze rol zijn gerelateerd aan “leven- lang leren”,  verbeteren van de eigen expertise en 

innovatie van zorg en welzijn. 
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3.7 Professional en kwaliteitsbevorderaar 

 

 

In de rol van de “Professional en kwaliteitsbevorderaar” is de professional betrokken bij het welzijn van de 

ouderen op individueel niveau maar ook op maatschappelijk niveau. De professional hanteert hoge 

standaarden voor het eigen gedrag, laat zich leiden door ethisch handelen, houdt zich aan de beroepscodes 

en kaders en werkt binnen de geldende wet en regelgeving. De professional beschikt over de juiste houding 

en onderliggende waarden, zoals betrokkenheid, empathie, representativiteit en integriteit, en houdt 

rekening met het eigen persoonlijk welbevinden.  

Competenties behorende bij deze rol gaan over het ethisch handelen, professionele betrokkenheid en 

persoonlijke bewustwording.  
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3.8 Competenties per rol – een overzicht 

Voor elke rol zijn competenties geformuleerd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 

competenties per rol (en competentiegebied). Deze 18 competenties staan in de volgende paragrafen 

verder uitgewerkt. 

 
Rol 

 
Competentie 
 
 

1. Expert 
(vakinhoudelijk 
handelen) 

a) Assessment – informatie verzamelen 
Voert een passend assessment (anamnese) uit en verzamelt informatie op 
systematische wijze over de oudere, via de oudere zelf en de familie en/of het 
ondersteunende netwerk over het fysiek en mentaal welbevinden, de sociale 
participatie en de woon- en leefomstandigheden. Identificeert de behoeften en 
wensen van de oudere. 

b) Analyse en probleemidentificatie 
Analyseert de gegevens uit het assessment. Identificeert de problemen en de 

risicofactoren voor de oudere persoon en zijn/haar familie. Formuleert een 

conclusie en wanneer van toepassing een diagnose. 

c) Planning 
Ontwikkelt een individueel zorg en/of ondersteuningsplan dat duidelijk en 

accuraat is en meetbare doelen bevat voor de zorg en ondersteuning voor de 

oudere en zijn/haar familie en ondersteunend netwerk, gericht op optimale 

gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven. Gebruikt op de juiste wijze 

technieken voor gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). 

d) Interventies 
Levert zorg, hulp en ondersteuning aan de oudere en zijn/haar familie en 

ondersteunend netwerk, met als doel om de gezondheid te bevorderen en/of 

verdere achteruitgang te voorkomen in zowel het mentaal en fysiek 

welbevinden, de woon- en leefomstandigheden en de sociale participatie. Voert 

de interventies uit volgens de professionele standaarden. 

e) Evaluatie 
Evalueert regelmatig en past indien nodig de zorg en ondersteuningsplannen 

aan met als doel optimale zorg en ondersteuning te bieden voor de oudere en 

zijn/haar familie. 
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2. Communicator 
(communicatie) 

a) Onderhouden van relaties en effectieve communicatie 
Bouwt een goede en positieve relatie op met de oudere en zijn/haar familie, 

gebaseerd op vertrouwen, empathie, respect en wederkerigheid. 

Communiceert duidelijk en effectief, rekening houdend met de oudere persoon 

zijn/haar individualiteit, waardigheid, persoonlijke en sociale achtergrond en 

behoeften. 

b) Empowerment 
Stimuleert en spreekt  ouderen en hun familie aan op de eigen kracht, 

capaciteiten en middelen zodat ze controle kunnen houden over hun eigen 

leven en, afhankelijk van hun behoeften en wensen, hun doelen kunnen 

bereiken.  

c) Coaching 
Stimuleert, motiveert en coacht de oudere en de familie en ondersteunend 

netwerk ten aanzien van zelfmanagement, zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid. 

3. Samenwerker 
(samenwerken) 

a) Multi- en interdisciplinaire samenwerking 
Werkt effectief samen met andere professionals voor geïntegreerde zorg en 

ondersteuning. Multi- en interprofessionele samenwerking heeft als doel 

optimale zorg en ondersteuning bieden voor de oudere om hun gezondheid, 

welbevinden en kwaliteit van leven te bevorderen op verschillende locaties. 

b) Informele zorg en ondersteuning 
Werkt samen met de oudere, de familie en het ondersteunende netwerk 

(mantelzorgers, vrijwilligers) voor het versterken van de informele zorg en 

ondersteuning. 

4. Organisator 
(organisatie) 

a) Plannen en coordineren van zorg en ondersteuning 
Plant, regelt en coördineert de zorg en diensten door formele en informele 

zorgverleners in verschillende organisaties met als  doel om de best mogelijk 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning te bieden voor de oudere en zijn/haar 

familie. 

b) Beleid in zorg en welzijn 
Draagt bij aan de organisatie van de bestaande zorg en welzijnsdiensten in de 

regio voor groepen ouderen en hun families. Neemt actief deel aan het 

ontwikkelen, aanpassen en implementeren van lange termijn beleid op 

nationaal, regionaal, lokaal of organisatieniveau. 

5. Gezondheid- en 
welzijnsbevorderaar 

a) Gezondheidsbevordering en preventie 
Stimuleert, promoot en bevordert gezondheid en welbevinden van ouderen. 
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(maatschappelijk 
handelen) 

Kan optreden namens ouderen en hun families, groepen en organisaties met als 

doel om gezondheid en welbevinden van ouderen te vergroten. 

b) Sociale kaart en sociale netwerken 
Geeft een overzicht van de sociale kaart met daarin de aanwezige organisaties, 

diensten en sociale voorzieningen voor ouderen in de regio en deelt deze 

informatie met ouderen, hun families en ondersteunend netwerk. 

6. Lerende professional 
(kennis en 
wetenschap) 

a) Expertise  
Vergroot de professionele expertise ten aanzien van het werken met ouderen, 

hun families en ondersteunend netwerk. Verspreidt relevante nieuwe evidence 

based kennis en onderzoeksresultaten naar collega professionals in zorg en 

welzijn. 

b) Innovatie van zorg en welzijn 
Interpreteert de evicence van onderzoeks resultaten en draagt bij aan de 

ontwikkeling van kennis en praktijkgericht onderzoek over zorg en welzijn voor 

ouderen en hun families. Implementeert en werkt volgens nieuwe inzichten, 

protocollen, standaarden en technologieën met als doel om de kwaliteit, 

efficiëntie en effectiviteit van zorg en welzijn voor ouderen te vergroten. 

7. Professional en 
kwaliteitsbevorderaar 
(professionaliteit en 
kwaliteit) 

a) Ethiek 
Toont commitment voor het leveren van de best mogelijke zorg en welzijn voor 

elke individuele oudere, hun familie en de maatschappij. Werkt volgens de 

ethische normen en beroepscodes. Stelt hoge eisen aan zichzelf. 

b) Professionele betrokkenheid en persoonlijk bewustzijn 
Reflecteert op de eigen acties en verbetert en innoveert het eigen professionele 

gedrag en streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning 

die mogelijk is voor ouderen en hun families. Toont betrokkenheid bij de 

gezondheid en welbevinden van de ouderen en hun families. Is zich bewust van 

diversiteit en culturele verschillen. 
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4. Competenties Expert - vakinhoudelijk handelen 

De rol van Expert betreft de specifieke beroepsuitoefening binnen de maatschappelijke context en de 

beleidskaders rondom zorg en welzijn.  In deze competentie set zijn alleen die competenties beschreven 

die nodig zijn voor alle zorg- en welzijnsprofessionals die met ouderen werken. De breedte en diepgang 

waarop de professional de competenties beheerst  verschilt per beroep. 

Competenties behorende bij de Expert rol zijn gerelateerd aan de vijf fasen van het methodisch werken: 

Assessment; Analyse; Probleem identificatie; Planning; Implementatie/interventies; en Evaluatie. In al 

deze vijf fasen ligt  de focus op het fysiek en mentaal welbevinden van de oudere , de sociale participatie 

en de woon- en leefomstandigheden. 

 

4.1 Assessment: informatie verzamelen 

Rol: Expert – vakinhoudelijk handelen 

Competentie 

Voert een passend assessment (anamnese) uit en verzamelt informatie op systematische wijze over de 

oudere, via de oudere zelf en de familie en/of het ondersteunende netwerk over het fysiek en mentaal 

welbevinden, de sociale participatie en de woon- en leefomstandigheden. Identificeert de behoeften en 

wensen van de oudere. 

Gedragsindicatoren 

 Kiest de juiste assessment (anamnese) instrumenten (gevalideerd, persoonsgericht, 

gestandaardiseerd). 

 Verzamelt informatie voor het bezoek. Stimuleert ouderen om de eigen vragen en problemen op 

papier te zetten en een lijst met voorgeschreven medicatie mee te nemen. Indien van 

toepassing, vraagt het medisch dossier op bij andere zorgverleners. 

 Neemt voldoende tijd voor het assessment; is geduldig, geïnteresseerd en betrouwbaar. 

 Informeert de oudere (en indien nodig de familie en of mensen uit het ondersteunende netwerk) 

over het doel en het proces van de het anamnese. 

 Verzamelt gegevens door te observeren en vragen te stellen aan de oudere en/of de familie en 

het netwerk van de oudere. Sommige zorg- professionals verzamelen ook gegevens via 

lichamelijk onderzoek. 

 Gebruikt alternatieve bronnen wanneer de oudere niet goed kan communiceren. 

 Overweegt het afnemen van een levensverhaal (biografisch assessment). 

 Verzamelt informatie over het mentaal welbevinden. 

 Verzamelt informatie over het fysiek welbevinden en het fysiek functioneren. 

 Verzamelt informatie voer de woon- en leefomstandigheden. Let daarbij op of de 

woonomgeving past bij de functionele (fysieke, cognitieve, psychologische en sociale) behoeften 

van de oudere. 

 Verzamelt informatie over de sociale participatie en het sociaal functioneren. 
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 Presenteert een goed gedocumenteerde anamnese met aanbevelingen schriftelijk en mondeling. 

 Zorgt voor volledige en accurate documentatie binnen de afgesproken tijd.  

 

 Voert het assessment (anamnese) gesprek op de juiste wijze en verzamelt informatie over het 

mentaal welbevinden, inclusief: 

o Cognitieve vermogen en geheugen 

o Stemming, met speciale aandacht voor depressie, verlies en verdriet en stress factoren. 

o Signalen en symptomen van delier 

o Signalen en symptomen van dementie 

o Kwaliteit van leven en tevredenheid over het leven 

o Relaties 

o Gevoelens van eenzaamheid 

o Angstige gevoelens over de toekomst () 

o Coping: de manier waarop de oudere met problemen en stress omgaat 

o Zelfmanagement en zelfredzaamheid, eigen regie 

o Gebeurtenissen die het mentaal welbevinden beïnvloeden  

o Levensdoelen, persoonlijke voorkeuren en wensen 

o Recente veranderingen in gedrag 

 

 Voert het assessment (anamnese) op de juiste wijze en verzamelt informatie over het fysiek 

welbevinden en functioneren, inclusief: 

o Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) 

o Instrumentele dagelijkse levensverrichtingen (IADL) 

o De belangrijkste fysieke klachten 

o Uithoudingsvermogen en vermoeidheid 

o Pijn en omgaan met pijn 

o Chronische ziekten zoals hart en vaatziekten, kanker, diabetes 

o Luchtwegklachten, COPD 

o Incontinentie 

o Klachten en aandoeningen van het bewegingsapparaat 

o Gehoorproblemen 

o Problemen met het gezichtsvermogen 

o Gezondheid van de mond, kauwen en slikken 

o Slaapgewoonten en –problemen 

o Duizeligheid en flauwvallen 

o Kwetsbaarheid 

o Mobiliteit 

o Valgeschiedenis 

o Gebruik van medicijnen, medicijntrouw en polyfarmacie 

o Voorgeschiedenis gezondheid 

o Adequaat gebruik van hulpmiddelen, apparaten en protheses. 
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 Verzamelt informatie over woon- en leefomstandigheden. Let daarbij op of de woonomgeving 

past bij de fysieke, cognitieve, psychologische en sociale behoeften van de oudere, inclusief: 

o Het vermogen om zelfstandig te wonen, rekening houdend met de beperkte mobiliteit, 

kwetsbaarheid en andere fysieke of mentale gezondheidsproblemen. 

o Eetgewoonten 

o Roken 

o Gebruik van alcohol 

o Blootstelling aan giftige stoffen (koolmonoxyde) 

o Veiligheid (bijvoorbeeld  brandgevaar en risico op ongelukken) 

o Valpreventie  

o Actuele of mogelijke situaties van misbruik (fysiek, mentaal of financieel misbruik en/of 

zelfverwaarlozing) 

o Ondersteunend netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers) 

o Kennis en vaardigheden van de Informele zorgverleners die nodig zijn voor het verlenen 

van goede zorg en ondersteuning 

o Stressniveau bij de familie/ondersteunend netwerk 

o Financiële middelen (inclusief wie regelt de financiën) 

o Transportfaciliteiten 

o Aanwezigheid van voorzieningen in de buurt (winkels ed) 

o Gebruik van ondersteunende technologie. 

 

 Verzamelt informatie over de sociale participatie en functioneren, inclusief: 

o Sociale achtergrond en voorgeschiedenis sociale contacten 

o Contacten met familie, vrienden en buren 

o Activiteiten in de buurtcentra en de buurt 

o Hobby’s 

o Gebruik van computer/internet/sociale media 

o Zelfredzaamheid, eigen regie 

o Aanwezigheid en samenstelling ondersteunend netwerk. 
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Resultaat 

Een compleet assessment (anamnese) met een goed overzicht van de benodigde informatie over de 

oudere persoon zijn/haar mentaal en fysiek welbevinden, sociale participatie en woon- en 

leefomstandigheden. Het anamnese verslag is goed gedocumenteerd volgens de regels van de 

organisatie. De oudere zelf is goed geïnformeerd over het vervolg proces. 

  

4.2 Analyse en probleemidentificatie 

Rol: Expert – vakinhoudelijk handelen 

Competentie  

Analyseert de gegevens uit het assessment. Identificeert de problemen en de risicofactoren voor de 

oudere persoon en zijn/haar familie. Formuleert een conclusie en wanneer van toepassing een diagnose. 

Gedragsindicatoren 

o Gebruikt professionele kennis en vaardigheden bij het analyseren en interpreteren van de 

verzamelde informatie.  

o Identificeert risicofactoren die te maken hebben met het mentaal welbevinden, zoals recente 

veranderingen in gedrag. 

o Identificeert risicofactoren die te maken hebben met fysiek welbevinden en functioneren zoals 

beperkingen in de dagelijkse activiteiten, toenemende kwetsbaarheid, multi morbiditeit en 

polyfarmacie. 

o Identificeert risicofactoren die te maken hebben met de woon- en leefomstandigheden en het 

vermogen om voor zichzelf te zorgen. 

o Identificeert risicofactoren die te maken hebben met sociale participatie. 

o Onderzoekt en bespreekt de informatie met de oudere en de familie om uit te zoeken wat de 

belangrijkste problemen zijn. Stelt prioriteiten en formuleert een conclusie bij voorkeur in 

samenspraak met de oudere en zijn/haar familie. 

o Informeert de familie/ondersteunend netwerk als er sprake is van een acute risicosituatie. 

 
Resultaat 

Risicofactoren zijn helder en duidelijk beschreven. Wanneer van toepassing is er een conclusie en/of een 

diagnose geformuleerd. Prioriteiten zijn gesteld. Indien nodig zijn de oudere zelf, de familie en eventuele 

andere verzorgers op de hoogte gesteld van de risicofactoren. 

 
 

4.3 Planning  

Rol: Expert – vakinhoudelijk handelen 
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Competentie 

Ontwikkelt een individueel zorg- en/of ondersteuningsplan dat duidelijk en accuraat is en meetbare 

doelen bevat voor de zorg en ondersteuning voor de oudere en zijn/haar familie en ondersteunend 

netwerk, gericht op optimale gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven. Gebruikt op de juiste 

wijze technieken voor gezamenlijke besluitvorming (shared decision making). 

Gedragsindicatoren 

o Draagt zorg voor gezamenlijke besluitvorming (shared decision making) en werkt samen met de 

oudere en zijn/haar familie en het ondersteunend netwerk bij het formuleren van doelen en 

resultaten en het selecteren van de benodigde behandelingen, interventies en ondersteuning. 

o Formuleert op basis van de resultaten van het assessment meetbare doelen voor zorg en 

ondersteuning voor de oudere en zijn/haar familie gericht op optimale gezondheid, welbevinden 

en kwaliteit van leven. 

o Ontwikkelt een individueel en persoonsgericht zorg en ondersteuningsplan plan dat:  

o Meetbare doelen en resultaten beschrijft in relatie tot de behoeften en wensen van de 

oudere zelf; 

o Interventies, behandelingen  en acties beschrijft vanuit het eigen vakgebied;  

o De samenwerking  in het multidisciplinaire team beschrijft en/of de samenwerking met 

andere zorg- en welzijnsprofessionals; 

o Persoonsgericht en evidence based is; 

o Autonomie van de oudere respecteert; 

o Een realistische tijdsplanning bevat. 

o Schrijft het plan volgens de regels, richtlijnen en standaarden van de eigen organisatie en de 

beroepsgroep. 

Resultaat 

Een duidelijk, compleet en realistisch plan dat de best mogelijke zorg en ondersteuning beschrijft voor de 

oudere en zijn/haar familie. Het plan is geschreven en gecommuniceerd volgens de regels, richtlijnen en 

standaarden van de eigen organisatie en beroepsgroep. 
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4.4 Interventies  

Rol: Expert – vakinhoudelijk handelen 

Competentie 

Levert zorg, hulp en ondersteuning aan de oudere en zijn/haar familie en ondersteunend netwerk, met 

als doel om de gezondheid te bevorderen en/of verdere achteruitgang te voorkomen in zowel het 

mentaal en fysiek welbevinden, de woon- en leefomstandigheden en de sociale participatie. Voert de 

interventies uit volgens de professionele standaarden. 

Gedragsindicatoren 

o Stimuleert en faciliteert actieve participatie van de oudere voor het bevorderen van de 

gezondheid en welbevinden. 

o Levert persoonsgerichte zorg en ondersteuning aan de oudere en zijn/haar familie met respect 

voor individuele, culturele en spirituele overtuigingen. Zorgt voor toegang tot de juiste middelen. 

o Voert de professionele procedures en handelingen uit en laat daarbij zien over de benodigde 

professionele kennis en vaardigheden te beschikken. Gebruikt materialen, hulpmiddelen en 

apparaten op de juiste wijze. 

o Voorkomt en/of vermindert risicofactoren die kunnen zorgen voor achteruitgang in het 

functioneren en het verminderen van de kwaliteit van leven van de oudere. 

o Benadert en managet kritische situaties op de juiste wijze door direct te handelen, juiste zorg te 

verlenen, op de juiste wijze hulp in te schakelen en door te verwijzen. 

o Werkt op effectieve en veilige manier met ICT toepassingen en ambient assisted living 

technologieën. 

 

Resultaat 

De oudere, zijn/haar familie en het ondersteunende netwerk ontvangen de zorg en ondersteuning zoals 

afgesproken met als doel de gezondheid en het welbevinden te vergroten en zo veel mogelijk verdere 

achteruitgang te voorkomen. De interventies en behandelingen worden uitgevoerd volgens de 

professionele standaarden en dragen bij aan het fysiek, mentaal, sociaal en spiritueel welbevinden. 
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4.5 Evaluatie 

Rol: Expert – vakinhoudelijk handelen 

Competentie 

Evalueert regelmatig en past indien nodig de zorg- en ondersteuningsplannen aan met als doel optimale 

zorg en ondersteuning te bieden voor de oudere en zijn/haar familie. 

Gedragsindicatoren 

o Monitort de situatie van de oudere en zijn/haar familie regelmatig. 

o Evalueert regelmatig of de zorg- en ondersteuningsplannen en interventies passend zijn gezien 

veranderingen in leeftijd, gezondheidssituatie, welbevinden en functioneren van de oudere. 

o Past, indien nodig, de plannen en interventies aan. 

Resultaat 

De oudere, zijn/haar familie en ondersteunend netwerk ontvangen de best mogelijke zorg en 

ondersteuning volgens afspraken De plannen en interventies worden regelmatig geëvalueerd en indien 

nodig bijgesteld. 
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5. Competenties Communicator  

5.1 Onderhouden van relaties en effectieve communicatie 

Rol: Communicator 

Competentie 

Bouwt een goede en positieve relatie op met de oudere en zijn/haar familie, gebaseerd op vertrouwen, 

empathie, respect en wederkerigheid. Communiceert duidelijk en effectief, rekening houdend met de 

oudere persoon zijn/haar individualiteit, waardigheid, persoonlijke en sociale achtergrond en behoeften. 

Gedragsindicatoren 

o Stimuleert en zorgt voor positieve relaties gebaseerd op gelijkwaardigheid en vertrouwen. 

o Toont begrip voor de oudere zijn/haar individualiteit, identiteit, achtergrond, ontwikkeling, 

verwachtingen en behoeften. 

o Respecteert individuele en culturele verschillen ten opzichte van de zorg en voorzieningen en 

houdt rekening met de diversiteit in opvattingen en houdingen ten opzichte van ouder worden, 

gezondheid en welbevinden. Is zich bewust van en vermijdt culturele vooroordelen tijdens de 

zorg en ondersteuning. 

o Gaat na of er belemmeringen aanwezig zijn waardoor de oudere de informatie niet goed hoort, 

ontvangt of begrijpt of zelf niet goed informatie kan geven. Past de wijze van communiceren aan, 

aan de kenmerken en behoeften van de oudere persoon. 

o Gebruikt actieve vormen van luisteren in verschillende situaties. 

o Luistert naar eventuele zorgen van de oudere en neemt hier indien nodig extra tijd voor. 

o Is zich bewust van de relatie tussen de oudere en zijn/haar familie en personen uit het 

ondersteunende netwerk (mantelzorgers of vrijwilligers) en de mogelijke effecten (positief of 

negatief) die dit kan hebben op de zorg en ondersteuning. 

o Is in staat een goede relatie met de oudere op te bouwen in een individuele setting en in kleine 

groepen, samen met de familie, personen uit het ondersteunende netwerk. 

o Is diplomatiek en gebruikt tact in situaties die voor de oudere en/of familie angstig zijn. Gaat 

goed om met spanning en eventuele conflictsituaties, toont respect, luistert naar alle 

betrokkenen en streeft naar overeenstemming. 

Resultaat 

Effectieve werkbare relaties met de oudere, de familie en het ondersteunende netwerk. Positieve 

relaties, gebaseerd op vertrouwen tussen de professional(s) en de oudere en hun familie, mantelzorgers 

en vrijwilligers met positieve invloed op de zorg en ondersteuning voor de oudere. 
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5.2 Empowerment 

Rol: Communicator 

Competentie 

Stimuleert en spreekt  ouderen en hun familie aan op de eigen kracht, capaciteiten en middelen zodat ze 

controle houden over hun eigen leven en, afhankelijk van hun behoeften en wensen, hun eigen doelen 

kunnen bereiken.  

Gedragsindicatoren 

 Gebruikt verschillende benaderingen voor het versterken van de copingstrategieën van de 

oudere. 

 Stimuleert de oudere om de eigen wensen, voorkeuren, verwachtingen en zorgen uit te spreken. 

Respecteert de persoonlijk keuzes van de oudere. 

 Vraagt de oudere of en hoe hij/zij wil dat de familie en het ondersteunende netwerk betrokken 

wordt bij de zorg en ondersteuning. 

 Stimuleert een proces van gedeelde besluitvorming (shared decision making) met de oudere en 

de familie/zorgverleners gericht op optimale zelfstandigheid in het dagelijks leven, gezondheid 

en welbevinden. 

Resultaat 

De oudere ervaart controle over zijn/haar eigen leven en invloed bij het nemen van besluiten over de 

eigen gezondheid en welbevinden en de zorg en ondersteuning, al dan niet in een proces van shared 

decision making met de familie en/of ondersteunend netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers). 

5.3 Coaching 

Rol: Communicator 

Competentie 

Stimuleert, motiveert en coacht de oudere en de familie en ondersteunend netwerk ten aanzien van 

zelfmanagement, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. 

Gedragsindicatoren 

 Informeert de oudere en zijn/haar familie over de situatie en conditie en geeft duidelijke uitleg 

over de interventies, de werkwijze en procedures, de voordelen en eventuele risico’s. 

 Bespreekt de mogelijkheden en stimuleert zelfmanagement, zelfredzaamheid en 

samenredzaamheid. 

 Gebruikt groepsinterventies met de oudere en zijn/haar familie en ondersteunend netwerk. 

 Stimuleert sociale participatie van de oudere passend bij de persoonlijkheid en behoeften. 

 Let op eventuele gevoelens van onzekerheid, onderkent deze gevoelens en stelt eventueel 

gerust. 
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 Bemiddelt in probleemsituaties of vijandige omgevingen met de oudere en de familie en 

eventueel andere formele of informele hulpverleners. 

Resultaat 

De oudere en zijn/haar familie zijn geïnformeerd over en voelen zich gestimuleerd en gemotiveerd ten 

aanzien zelfmanagement, zelfredzaamheid en samenredzaamheid. 
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6. Competenties Samenwerker 

6.1 Multi- en interdisciplinaire samenwerking 

Rol: Samenwerker 

Competentie 

Werkt effectief samen met andere professionals voor geïntegreerde zorg en ondersteuning. Multi- en 

interprofessionele samenwerking heeft als doel optimale zorg en ondersteuning bieden voor de oudere 

om hun gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven te bevorderen op verschillende locaties. 

Gedragsindicatoren 

 Toont een positieve houding en commitment ten aanzien van samenwerken. Bevordert het 

positief samenwerken in een team zodat optimale zorg en ondersteuning geboden wordt 

volgens hoge standaarden. 

 Laat zien dat hij/zij beschikt over kennis van de verschillende deskundigheidgebieden en 

verantwoordelijkheden van de leden in een multidisciplinair team en ondersteunende staf 

betrokken bij de zorg en ondersteuning voor de oudere en zijn/haar familie. 

 Anticipeert op de behoeften van andere professionals in het team, sluit aan op elkaars werk en 

zorgt voor een gezamenlijk beeld van wat er nodig is. 

 Is betrokken bij effectieve gezamenlijke besluitvormingsprocessen (shared decision making) in 

het multidisciplinaire team en met andere professionele zorg en welzijnsaanbieders. 

 Deelt kennis, perspectieven en verantwoordelijkheden en toont bereidheid om samen te leren. 

 Verwijst naar of raadpleegt andere professionals in zorg en welzijn die met ouderen werken met 

als doel positieve resultaten te bereiken. 

 Zorgt voor effectieve en veilige overdracht van kennis en verantwoordelijkheden, ook in geval 

van transitie van een oudere naar een andere zorg- of woonsituatie. 

 Bevordert en behoudt een cultuur van collegialiteit en respecteert de professionele relaties. 

Resultaat 

Zorg- en welzijnsprofessionals werken effectief samen met andere professionals voor optimale 

geïntegreerde zorg en ondersteuning voor ouderen en hun families. Multi- en interprofessionele 

samenwerking heeft als doel het optimaliseren van de gezondheid, welbevinden en kwaliteit van leven 

van de oudere op verschillende locaties.  
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6.2 Informele zorg en ondersteuning 

Rol: Samenwerker 

Competentie 

Werkt samen met de oudere, de familie en het ondersteunende netwerk (mantelzorgers, vrijwilligers) 

voor het versterken van de informele zorg en ondersteuning. 

Gedragsindicatoren 

 Werkt effectief samen met de familie, de mantelzorgers en vrijwilligers op basis van respect en 

gelijkwaardigheid. 

 Coacht informele zorgverleners bij het verlenen van fysieke en emotionele zorg en 

ondersteuning.  

 Ondersteunt mantelzorgers en andere informele zorgverleners met als doel de stress te verlagen 

en zorg te dragen voor hun eigen mentale en fysieke gezondheid. 

 Ondersteunt mantelzorgers en andere informele zorgverleners bij het uitzoeken van, toegang 

krijgen tot en gebruik van gespecialiseerde producten en diensten die helpen de zorglast te 

verminderen. 

Resultaat 

Professionals werken effectief samen met de familie, de mantelzorgers en vrijwilligers voor het bieden 

van optimale zorg en ondersteuning. 
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7. Competenties Organisator 

7.1 Plannen en coördineren van zorg en ondersteuning 

Rol: Organisator 

Competentie 

Plant, regelt en coördineert de zorg en diensten door formele en informele zorgverleners in 

verschillende organisaties met als  doel om de best mogelijk persoonsgerichte zorg en ondersteuning te 

bieden voor de oudere en zijn/haar familie. 

Gedragsindicatoren 

 Plant, regelt en coördineert de zorg en ondersteuning. Maakt een lange termijn planning. 

 Prioriteert en voert taken uit in samenwerking met collega’s. Maakt beargumenteerde en 

systematische keuzes bij het toekennen van middelen voor het verlenen van optimale zorg en 

ondersteuning. 

 Onderkent de verschillende vormen, de toenemende complexiteit, de benodigde middelen die 

inherent zijn aan de zorg en ondersteuning van ouderen. 

 Regelt de toegang tot middelen en diensten voor de oudere en zijn/haar familie en 

ondersteunend netwerk.  

 Regelt en coördineert de afstemming tussen de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties 

rondom de oudere, inclusief de informele zorgverleners. 

 Toont leiderschap in een team en kan bijeenkomsten voorzitten. 

 Draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van zorg en welzijn voor ouderen. Gebruikt 

gezondheidsdata en andere gegevens om de kwaliteit van de zorg en diensten voor ouderen en 

hun families te verbeteren. 

 Onderhoudt contacten met relevante disciplines voor het behoud en verbeteren van de 

organisatie en het professioneel werken in zorg en welzijn. 

Resultaat 

De zorg en ondersteuning zijn goed geregeld en op elkaar afgestemd, ook  bij overplaatsingen. Ouderen 

ontvangen persoonlijke zorg en ondersteuning, rekening houden met de gezondheid en welbevinden van 

de oudere, de sociale participatie en leefomstandigheden en de focus op het optimaliseren van de 

kwaliteit van leven. 
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7.2 Beleid in zorg en welzijn 

Rol: Organisator 

Competentie 

Draagt bij aan de organisatie van de bestaande zorg- en welzijnsdiensten in de regio voor groepen 

ouderen en hun families. Neemt actief deel aan het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van 

lange termijn beleid op nationaal, regionaal, lokaal of organisatieniveau. 

Gedragsindicatoren 

 Identificeert het beleid, de regels en programma’s die impact hebben op ouderen, hun families, 

het ondersteunende netwerk en de professionals. Let daarbij speciaal op kwetsbare groepen 

ouderen. 

 Identificeert methoden om ouderen en hun families te bereiken in het hele continuüm van zorg 

en welzijn (bijvoorbeeld gezondheidspromotie, langdurige zorg en geestelijke gezondheidszorg). 

Houdt rekening met de diversiteit van ouderen en de verschillen in houding ten opzichte van en 

acceptatie van zorg en ondersteuning. 

 Identificeert behoeften aan nieuwe diensten voor ouderen en hun families en neemt initiatieven 

om deze te ontwikkelen. 

 Neemt actief deel aan het ontwikkelen, aanpassen en implementeren van lange termijn 

beleidsacties op nationaal, regionaal, lokaal en organisatieniveau. 

 Integreert indien mogelijk relevante evidence based  theorieën en concepten die bijdragen aan 

het verbeteren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van ouderen. 

 Evalueert de effectiviteit van de bestaande praktijk en programma’s en kijkt of de doelen bereikt 

worden. 

 Evalueert en onderzoekt de huidige situatie ten aanzien van ouderen met als doel beleid te 

verbeteren. 

 Is op de hoogte van de voorzieningen en financieringsbronnen in zorg en welzijn voor ouderen. 

 Stelt ouderen en hun families op de hoogte van de aanwezige sociale voorzieningen. 

Resultaat 

Zorg- en welzijnsprofessionals beïnvloeden de beleidsontwikkelingen op een nationaal, regionaal, lokaal 

en organisatieniveau met als doel om zorg en ondersteuning voor ouderen en hun families te verbeteren 

en daarmee een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van de gezondheid en welbevinden en 

kwaliteit van leven van de ouderen en hun familie. 
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8. Competenties Gezondheid en welzijnsbevorderaar  - 
maatschappelijk handelen 

8.1 Gezondheidsbevordering en preventie 

Rol: Gezondheid en welzijnsbevorderaar 

Competentie 

Stimuleert, promoot en bevordert gezondheid en welbevinden van ouderen. Kan optreden namens 

ouderen en hun families, groepen en organisaties met als doel om gezondheid en welbevinden van 

ouderen te vergroten.   

Gedragsindicatoren 

 Gebruikt strategieën en methoden voor gezondheidspromotie. 

 Betrekt relevante stakeholders bij het ontwikkelen en bestendigen van acties voor 

gezondheidspromotie. 

 Vergroot het bewustzijn en beïnvloedt de publieke opinie ten aanzien van gezondheid en 

welbevinden van ouderen 

 Begeleidt en promoot gezondheidsbevorderend gedrag en interventies voor ouderen, hun 

familie en ondersteunend netwerk van formele en informele zorgverleners. 

 Promoot fysiek en mentaal welbevinden, sociale participatie, veilige en comfortabele huisvesting 

en leefomstandigheden. 

 Gebruikt onderwijskundige methoden om ouderen en hun families te informeren over 

gezondheid en ziektemanagement en herstel. (bijv Alzheimer of zorg in terminale fase). 

 Gebruikt sociale media voor het bevorderen van zelfredzaamheid, samenredzaamheid en 

kwaliteit van leven van ouderen. 

Resultaat 

Treedt op als gezondheid en welzijnsbevorderaar voor ouderen, hun families, en ondersteunend netwerk 

in groepen, gemeenschappen en verschillende zorg- en welzijnsorganisaties. 
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8.2 Sociale kaart en sociale netwerken 

Rol: Gezondheid en welzijnsbevorderaar 

Competentie 

Geeft een overzicht van de sociale kaart met daarin de aanwezige organisaties, diensten en sociale 

voorzieningen voor ouderen in de regio en deelt deze informatie met ouderen, hun families en 

ondersteunend netwerk. 

Gedragsindicatoren 

 Vergroot de transparantie van de sociale kaart. Zorgt voor overzicht van en legt contacten met 

de aanwezige organisaties, diensten en sociale voorzieningen die bijdragen aan zelfredzaamheid, 

samenredzaamheid en het vergroten van de kwaliteit van leven van de oudere en hun familie en 

ondersteunend netwerk. 

 Versterkt de informele sociale netwerken rondom de oudere en hun families. Neemt initiatief 

om informele sociale netwerken op te bouwen rondom een oudere als dit onvoldoende 

aanwezig is. 

 Informeert de oudere en hun families over continuïteit van zorg en langdurige zorg. 

 Promoot en organiseert activiteiten die aansluiten bij de behoeften van groeiende groep 

ouderen, in samenwerking met zorg en welzijnsaanbieders, lokale overheden, beleidsmakers en 

de mensen zelf. 

Resultaat 

Ouderen zijn geïnformeerd over de sociale kaart en hebben toegang tot de benodigde organisaties, 

diensten en sociale voorzieningen voor het vergroten van de kwaliteit van leven, rekening houdend met 

hun persoonlijke situatie, hun familie en ondersteunend netwerk. 
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9. Competenties Lerende professional – kennis en wetenschap 

9.1 Expertise 

Rol: Lerende professional  

Competentie 

Vergroot de professionele expertise ten aanzien van het werken met ouderen, hun families en 

ondersteunend netwerk. Verspreidt relevante nieuwe evidence based kennis en onderzoeksresultaten 

naar collega professionals in zorg en welzijn. 

Gedragsindicatoren 

 Evalueert de processen en resultaten van het dagelijks werk, deelt en vergelijkt de resultaten 

met het werk van anderen en vraagt actief om feedback met als doel om de kwaliteit van het 

werken met ouderen en hun families te verbeteren. 

 Gebruikt verschillende manieren om te blijven leren met als doel om het functioneren in alle 

rollen te verbeteren (life long learning). 

 Vergroot de kennis, begrip en vaardigheden als het gaat om het werken met ouderen door 

onderwijs, training, supervisie en consultatie.  

 Past concepten en theorieën over biologische, psychologische en sociale veroudering toe op het 

dagelijks werk en herkent verschillen in groepen, generaties ouderen als het gaat om het 

verouderingsproces en de levensverwachting. 

 Draagt bij aan het verspreiden van kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis en ervaringen 

die bijdragen aan gezondheid en welbevinden van de ouder wordende populatie. 

 Herkent hoe houdingen en overtuigingen over veroudering over ouderen en over diversiteit 

relevant zijn voor het assessment gesprek en de behandeling van ouderen. Consulteert collega’s 

of experts en zorgt voor bijscholing indien wenselijk. 

 Gaat indien nodig opzoek naar nieuwe kennis en informatie en gebruikt evidence based 

onderzoeksresultaten over ouderen en hun families en zorgverleners/ondersteuners. 

 Communiceert naar professionals en publiek, (ouderen en hun families en 

zorgverleners/ondersteuners) relevante bevindingen en samenvattingen van onderzoeken en 

rapporten over gezond en actief ouder worden. 

Resultaat 

Zorg- en welzijnsprofessionals, die leven lang leren en streven naar het continu verbeteren van de eigen 

professionele kennis en vaardigheden met als doel om de kwaliteit van de zorg en ondersteuning voor 

ouderen en hun families te vergroten. Ze volgen de laatste ontwikkelingen en onderzoeksresultaten en 

beschikken over kennis en vaardigheden om de juiste evidence based zorg en ondersteuning te bieden. 
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9.2 Innovatie in zorg en welzijn 

Rol: Lerende professional 

Competentie 

Interpreteert de evicence van onderzoeks resultaten en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en 

praktijkgericht onderzoek over zorg en welzijn voor ouderen en hun families. Implementeert en werkt 

volgens nieuwe inzichten, protocollen, standaarden en technologieën met als doel om de kwaliteit, 

efficiëntie en effectiviteit van zorg en welzijn voor ouderen te vergroten. 

Gedragsindicatoren 

 Blijft op de hoogte van relevante professionele literatuur over het optimaliseren van zorg en 

welzijn voor ouderen en hun families. 

 Analyseert onderzoeksartikelen en let daarbij op aspecten zoals, evidence, betrouwbaarheid en 

validiteit. 

 Vertaalt onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar de eigen beroepspraktijk om de zorg en 

ondersteuning voor de ouderen en families te verbeteren. 

 Analyseert innovaties en gebruikt relevante geschikte werkwijzen in de eigen beroepspraktijk. 

 Ontwikkelt protocollen, standaarden en procedures die bijdragen aan de kwaliteit, efficiëntie en 

effectiviteit van de zorg en welzijn voor ouderen, gebaseerd op evidence based kennis. 

 Maakt gebruik van technologische innovaties wanneer deze beschikbaar zijn en bijdragen aan de 

gezondheid en welbevinden van de oudere en hun families. 

 Draagt bij aan en/of  voert zelf praktijkgericht onderzoek uit. 

Resultaat 

Zorg en ondersteuning voor de ouderen en hun families die actueel en van goede kwaliteit is. 

Implementatie van innovatieve evidence based werkwijzen. 
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10. Competenties Professional en kwaliteitsbevorderaar 

10.1 Ethiek 

Rol: Professional en kwaliteitsbevorderaar 

Competentie 

Toont commitment voor het leveren van de best mogelijke zorg en welzijn voor elke individuele oudere, 

hun familie en de maatschappij. Werkt volgens de ethische normen en beroepscodes. Stelt hoge eisen 

aan zichzelf. 

Gedragsindicatoren 

 Past ethische normen en wettelijke kaders toe in de zorg en welzijn voor ouderen. Ook in 

complexe situaties 

 Houdt zich aan de beroepscode 

 Houdt zich aan het algemeen geldend beleid ten aanzien van ouderen. Werkt binnen de wet- en 

regelgeving en in lijn met de rechten van de patiënt. 

 Gebruikt ethische principes bij het nemen van besluiten namens ouderen en let daarbij speciaal 

op beperkingen, bijvoorbeeld als er beslissingen genomen moeten worden over het einde van 

leven of bij conflicten met familie.  

 Respecteert en promoot het recht zelfbeschikking, waardig leven en waardig sterven bij ouderen 

rekening houdend met de veiligheid, praktische mogelijkheden en de wettelijke kaders.  

 Respecteert diversiteit tussen ouderen, families en professionals (o.a. sociale klasse, afkomst, 

etniciteit, nationaliteit, geslacht en seksuele voorkeur) en begrijpt hoe diversiteit van invloed kan 

zijn op het verouderingsproces en de persoonlijke voorkeuren. 

 Respecteert culturele, spirituele en etnische waarden en overtuigingen van ouderen en hun 

families. 

 Herkent en bemiddelt bij conflicterende belangen. 

 Herkent onprofessioneel of onethisch gedrag bij anderen en spreekt ze daar op aan. 

Resultaat 

Passend professioneel gedrag en goede professionele relaties met ouderen, hun families en 

ondersteunend netwerk in alle aspecten van de zorg en welzijn op basis van eerlijkheid, betrokkenheid, 

empathie, representativiteit en integriteit en met respect voor diversiteit. 
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10.2 Professionele betrokkenheid en persoonlijk bewustzijn 

Rol: Professional en kwaliteitsbevorderaar 

Competentie 

Reflecteert op de eigen acties en verbetert en innoveert het eigen professionele gedrag en streeft naar 

de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg en ondersteuning die mogelijk is voor ouderen en hun families. 

Toont betrokkenheid bij de gezondheid en welbevinden van de oudere en hun families. Is zich bewust 

van diversiteit en culturele verschillen. 

Gedragsindicatoren 

 Streeft naar het leveren van kwalitatief goede zorg en ondersteuning voor de oudere, hun 

families en ondersteunend netwerk. 

 Toont empathie en interesse in de individuele situatie van de oudere. 

 Identificeert en onderzoekt de eigen waarden en vooroordelen ten aanzien van ouder worden 

en neemt indien nodig stappen om dit op te lossen. 

 Toont zich bewust te zijn over diversiteit en culturele verschillen. Kan werken met ouderen van 

verschillende culturen en handelt tactisch en respectvol, binnen de kaders van het eigen beroep. 

 Laat zelfbewustzijn zien en kan omgaan met situaties die het persoonlijk welbevinden en 

professioneel functioneren kunnen beïnvloeden. 

 Evalueert en reflecteert kritisch op het eigen functioneren. Staat open voor feedback, zoekt 

actief feedback en is in staat om basis hiervan het eigen gedrag aan te passen. 

 Is betrouwbaar voor ouderen, hun families, het ondersteunende netwerk en collega 

professionals. Houdt rekening met de algemene verwachtingen over het beroep. 

 Kan de professionele taken uitvoeren in complexe situaties. 

Resultaat 

Betrokken zorg- en welzijnsprofessionals met zelfbewustzijn en bereidheid om te leren met als doel een 

bijdrage te leveren aan de gezondheid en welbevinden van ouderen. 

 

 

 

 


