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Voorwoord

Dit leer-werkboek gaat over werken in de sector Dienstverlening en zorg.
In dit leer-werkboek kom je meer te weten over de sector Dienstverlening en zorg.
Je leert over de beroepen in de sector, en over het werk dat je moet doen.
Je oefent de werkzaamheden en vaardigheden die bij een werkplek horen.
En je ontdekt of de sector Dienstverlening en zorg bij jou past.

De sector Dienstverlening en zorg is groot. Daarom bestaat de sector uit 5 groepen.
In elke groep zijn verschillende werkplekken.
1. Je kunt werken in de zorg, bijvoorbeeld bij een woon-zorgcentrum.
2. Je kunt werken in de welzijnszorg, bijvoorbeeld bij een wijkcentrum.
3. Je kunt werken in de facilitaire dienstverlening, bijvoorbeeld bij een

schoonmaakbedrijf.
4. Je kunt werken in een sportaccommodatie, bijvoorbeeld bij een sportschool.
5. Je kunt werken in de uiterlijke verzorging, bijvoorbeeld bij een kapsalon.

In dit leer-werkboek oefen je basiscompetenties en vakinhoud.

Picto
In dit boek zie je bij sommige opdrachten een picto.
Een pictogram geeft je informatie over de opdracht.
Hierna lees je wat de picto’s betekenen.

Bij dit picto ga je nadenken over een opdracht. Je denkt na over wat je straks gaat doen.
Je gaat de opdracht voorbereiden.

Bij dit picto ga je de opdracht uitvoeren. Je gaat bijvoorbeeld iets maken.
Of je gaat iets doen.

Bij dit picto ga je evalueren. Je controleert of je de opdracht goed hebt gedaan.
Wat ging er goed en wat ging er minder goed? Wat vond je van de opdracht?
Wat kon je eerst niet, wat je nu wel kunt? Wat ga je de volgende keer anders doen?
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Bij dit picto ga je reflecteren. Je denkt na over wat je hebt geleerd.
En wat dat betekent voor je toekomst. Wat ga je nu doen?
Hoe gaat het verder?

Bij dit picto ga je in gesprek.
Om een opdracht na te bespreken kun je de StruX-kaarten gebruiken.

Bij dit picto ga je iets bekijken op de website van StruX.
Dit kan bijvoorbeeld een foto, formulier of film zijn.
Volg deze stappen.
1. Ga naar www.strux.nl
2. Klik op de knop deelnemer.
3. Klik op ‘Ik, leren en werken’.
4. Klik op de foto van dit leer-werkboek.
5. Klik op de link van de opdracht.

Misschien werk je met een portfolio. In je portfolio stop je bewijsstukken.
Als je dit picto ziet, kun je een bewijsstuk toevoegen.
Bespreek dit met je begeleider.

Beeldwoordenboek
In dit boek staan gekleurde woorden.
Gekleurde woorden moet je kennen.
Het zijn belangrijke woorden.
Deze woorden kun je opzoeken in het beeldwoordenboek.
Ga naar beeldwoordenboek.strux.nl.
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Hoofdstuk 1

Werken in een
woon-zorgcentrum
Dit hoofdstuk gaat over werken bij een woon-zorgcentrum.
In een woon-zorgcentrum wonen vaak oudere mensen.
Sommige bewoners zorgen helemaal voor zichzelf.
En sommige bewoners hebben zorg, hulp of aandacht nodig.
In dit hoofdstuk leer je welke werkzaamheden er zijn in het woon-zorgcentrum.

In een woon-zorgcentrum werk je altijd met mensen.
Er zijn bewoners die hulp nodig hebben. En mensen die graag een praatje willen maken.
Er komen ook mensen op bezoek bij hun familie of vrienden.
Je werkt samen met collega’s en met vrijwilligers.
Je doet verschillende soorten werk in het woon-zorgcentrum.
Bijvoorbeeld huishoudelijke werkzaamheden in de recreatieruimte en in de keuken.
Zoals koffie inschenken, opruimen en schoonmaken.
Je bent behulpzaam bij dingen die bewoners lastig vinden om te doen.
Bijvoorbeeld helpen bij boodschappen doen of bij het opmaken van hun bed.
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Opdracht 1

In een woon-zorgcentrum doe je allerlei verschillende werkzaamheden.
Kruis de goede antwoorden aan. Wat heb je al eens gedaan?
b helpen met boodschappen doen
b koffie en thee zetten
b helpen met kamers opruimen
b helpen met bedden opmaken
b de afwasmachine vullen of leegmaken
b helpen met de keuken schoonmaken
b met iemand gaan wandelen
b met iemand een praatje maken
b iemand helpen met eten of drinken

Thee en koffie maken
In de recreatieruimte drinken bewoners elke ochtend en middag koffie en thee.
In de keuken staan de spullen die je nodig hebt om koffie en thee te maken.
Bijvoorbeeld een koffiezetapparaat, een waterkoker
en thermoskannen.
Als de koffie en thee klaar zijn, worden de thermoskannen gevuld.
De kannen worden op een serveerwagen gezet,
samen met 15 kopjes, 15 schoteltjes, 15 lepeltjes, suiker en melk.
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Opdracht 2

Wat klopt er niet op de serveerwagen op de foto?

Opdracht 3
Je collega zet de kannen met koffie en thee op de serveerwagen.
Jij zet alle andere spullen op de serveerwagen.
Vul het lijstje aan.
• een thermoskan met koffie
• een thermoskan met thee

•

•

•

•

•

•

Koffie en thee klaarzetten
Als je koffie en thee zet, zorg je altijd dat je schone handen hebt.
Je controleert of alle spullen schoon zijn die je op de serveerwagen zet.
Je telt of je genoeg kopjes, schoteltjes en lepeltjes hebt neergezet.
Je controleert of je genoeg suiker en melk hebt.
En je voelt of de doppen van de thermosflessen goed dicht zitten.
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Opdracht 4
Wat moet je controleren voordat je koffie en thee serveert?

Koffie en thee serveren
Je gaat de koffie en thee serveren.
Je rijdt de serveerwagen voorzichtig naar een tafel.
De kopjes staan op de schoteltjes.
Koffie en thee serveren doe je zo:
• Leg een lepeltje op het schoteltje.
• Schenk voorzichtig de koffie of thee in het kopje.
• Leg suiker op het schoteltje.
• Leg melk op het schoteltje.
Daarna zet je het kopje op tafel neer.

Opdracht 5
Wat is de goede volgorde? Wat doe je eerst?
Zet het goede nummer onder de foto. Begin met 1.

Opdracht 6
Schenk koffie of thee in voor jezelf.
Doe het op dezelfde manier als op de foto.
Wat ging er goed?
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Wat ging er minder goed?

Opdracht 7
Je gaat voor iemand anders koffie of thee inschenken.
Overleg met je begeleider voor wie je dit gaat doen.

Zet de spullen klaar die je nodig hebt om koffie en thee in te schenken.
Je kunt ook nog even kijken bij opdracht 5!
Laat je begeleider je voorbereiding zien. Mag je door? ja/nee

Vraag netjes en vriendelijk of iemand koffie of thee wil.
Serveer koffie of thee zoals je hebt geleerd.

Voorgedaan

Samen gedaan

Zelf gedaan

Hoe heb je de opdracht uitgevoerd?

Wat ging goed?
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Wat ging minder goed?

Waar moet je nog aan werken?

Wat zou je de volgende keer anders doen?

Beleefd zijn
Beleefd zijn is heel belangrijk, vooral in de dienstverlening en zorg.
Je zegt altijd u tegen mensen die ouder zijn dan jij.
Tegen de bewoners, je collega’s en de bezoekers. Dan toon je respect.
Een glimlach zorgt ervoor dat je een vriendelijke indruk maakt en met plezier werkt!

Als je iets vraagt of iets geeft, zeg je: ‘Alstublieft, mevrouw.’
Als je iets krijgt, zeg je: ‘Dank u wel, meneer.’
Als je iemand begroet, zeg je: ‘Goedemorgen meneer.’ Of: ‘Goedemiddag mevrouw.’
En als je weggaat, zeg je: ‘Dag meneer’, of: ‘Tot ziens, mevrouw.’

Opdracht 8
Wat zeg je tegen de bewoners als je koffie en thee serveert?
Lees de 4 voorbeelden. Kruis het goede voorbeeld aan.

b Je zegt: ‘Hallo. Moet je koffie of thee?’
b Je zegt: ‘Wie wil er koffie? Wie wil er thee?’
b Je zegt: ‘Goedemorgen meneer. Wilt u koffie of wilt u thee?’
b Je zegt: ‘Goeiemorgen. Wil opa een lekker kopje koffie?’

Opdracht 9
Wat zeg je tegen wie? Kies uit de volgende woorden:
Goedemiddag - Goedenavond - Hoi! - Goedemorgen
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Wat zeg je om 10.00 tegen de buurman? meneer.

Wat zeg je in de pauze tegen je vriend of vriendin? 

Wat zeg je om 13.00 tegen je begeleider? 

Wat zeg je om 18.00 als je thuiskomt? 

Opruimen
Er is niemand meer in de recreatieruimte.
Tijd om op te ruimen en schoon te maken.
In een woon-zorgcentrum is het belangrijk dat alles altijd schoon is.
De rommel wordt opgeruimd en de kopjes worden weggehaald.
De tafels en de stoelen worden schoongemaakt.
Als alles schoon is, wordt de vloer geveegd.

Opdracht 10
Wat is de goede volgorde van deze werkzaamheden?
Wat doe je eerst? Zet voor elke zin een nummer.
Wat je het eerst moet doen, krijgt nummer 1.
Wat je daarna moet doen, krijgt nummer 2. Zo ga je verder.

 de vloer vegen

 de stoelen afnemen

 vuile kopjes, schoteltjes en lepeltjes op de serveerwagen zetten

 tafels en stoelen weer goed neerzetten

 tafels afnemen

 losse rommel in de afvalbak gooien
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Schoonmaken
Om de recreatieruimte schoon te maken heb je verschillende spullen nodig.
Voor het opruimen van losse rommel heb je een afvalbak nodig.

Voor het afnemen van tafels en stoelen heb je een schoon doekje nodig.

En ook een emmer met warm water.
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Voor het vegen van de vloer gebruik je een bezem.

Je hebt ook een stoffer en blik nodig.
Daarmee veeg je het vuil van de vloer op om weg te gooien.

Opdracht 11
Je gaat een ruimte schoonmaken.
Maak een lijstje met de spullen die je nodig hebt.
Lijstje:

Waarin gooi je de losse rommel? 

Waarvoor gebruik je de emmer water? 

Wat neem je af met het doekje? 

Waarmee veeg je de vloer? 
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Waarmee veeg je het vuil op van de vloer? 

Waar gooi je het vuil van de vloer in? 

Opdracht 12
Je gaat vieze tafels en de vloer opruimen en schoonmaken.
Vraag aan je begeleider waar je dat gaat doen.

Pak de spullen die je nodig hebt voor het opruimen en schoonmaken.
Denk na over de volgorde.
Je kunt nog even kijken naar opdracht 11.

Maak de tafels en de vloer schoon in de goede volgorde.

Voorgedaan

Samen gedaan

Zelf gedaan

Hoe heb je de opdracht uitgevoerd?

Wat ging goed?

Wat ging minder goed?
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