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Inleiding 

Pro� -leren HZW is een complete set leermiddelen voor de competentiegerichte kwali� catie-

structuur Helpende Zorg en Welzijn. 

Pro� -leren HZW bestaat uit:

• een basisboek Helpende Zorg en Welzijn;

• een Competentie-Opdrachten- en BeoordelingsMagazijn (COBM);

• een site – www.profi -leren.nl – met gratis extra’s:

 - digitale content-thema’s op www.profi leren.nl;

 - een zoekmachine;

 - diagnostische kennistoetsen bij de 36 thema’s uit het boek;

 - verwerkingsopdrachten bij alle thema’s uit dit boek.

Dit boek bevat de 36 thema’s die de HZW-in-opleiding gedurende zijn/haar opleiding veelvuldig 

moet raadplegen als achtergrondinformatie bij het werken aan bijvoorbeeld:

•   opdrachten;

•   taken;

•   beroepsproducten;

•   prestaties.

Inleiding
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De thema’s van ‘Helpende Zorg en Welzijn; niveau 2’

 ‘Helpende Zorg en Welzijn; niveau 2’ bevat de volgende 36 thema’s:

Aanvullende thema’s staan als digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi -leren.nl.

De formule van de thema’s

Dit boek kent de volgende formule:

 

Theorie met voorbeelden

De thema’s hebben betrekking op naslag die relevant is de helpende zorg en welzijn. De theorie 

wordt verlevendigd met voorbeelden uit de HZW-werkvelden. Aanvullende thema’s staan als 

digitale content – thema’s (dc-thema’s), op www.profi -leren.nl. 

Mini-samenvattingen

De theorie is opgehangen aan minisamenvattingen. Deze minisamenvattingen zijn voor de school 

als powerpointpresentatie verkrijgbaar.

Tips voor de praktijk 

Ieder thema wordt afgesloten met praktijktips: handvatten voor de HZW-in-opleiding voor BPV en/

of werk.

1  Het werk van de helpende zorg en welzijn

2  De leefstijl van de cliënt

3  Werken met respect

4  Professioneel werken

5  Methodisch werken

6  Soorten plannen

7  Eigen werkzaamheden plannen

8  Opruimen en schoonmaken

9  Bedden opmaken en de was doen

10  Boodschappen doen en maaltijden verzorgen

11  Ruimte inrichten

12  Lichamelijke verzorging

13  Aan- en uitkleden

14  Toiletgang

15  Uiterlijke verzorging

16  Bewegen en verplaatsen

17  Eten en drinken

18  Veranderingen in gezondheid constateren

19  Ziekteleer

20  Veiligheid en ongevallen

21  Dementie

22  Omgaan met agressie

23  Helpende zorg en welzijn en activiteiten

24  Voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten

25  Waarnemen en observeren van emoties

26  Het omgaan met emoties van de cliënt

27  Zelfredzaamheid stimuleren

28  Zelfredzaamheid compenseren

29  Communicatie

30  Gesprekken voeren 

31  Assertiviteit

32  Afstemmen van zorg

33  Omgaan met klachten

34  Rapporteren

35  Samenwerken

36  Feedback
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Verklarende woordenlijst

Een lijst met de betekenis van moeilijke woorden aan het einde van ieder thema.

Verwijzingen

In dit boek wordt verwezen naar andere thema’s binnen dit boek. Niet naar dc-thema’s op 

www.profi -leren.nl, omdat de thema’s daar wisselend zijn. In alle gevallen kan de lezer via de 

zoekmachine op www.pro� -leren.nl of via de trefwoordenlijsten achterin het boek vinden wat, 

waar staat.

Competentie Opdrachten- en Beoordelingsmagazijn HZW

Naast dit boek is er voor de HZW-in-opleiding een Competentie Opdrachten- en 

Beoordelingsmagazijn beschikbaar. Dit magazijn bevat opdrachten met (competentiegerichte) 

beoordelingsprotocollen voor het portfolio en proeven van bekwaamheid. Bij iedere opdracht ziet 

de leerling welke thema’s als naslag dienen bij die opdracht. Dit magazijn is als print verkrijgbaar, 

maar ook digitaal met een licentie.

Bij deze derde herziene druk

In deze derde herziene druk zijn verbeteringen aangebracht op basis van evaluaties bij gebruikers.

We bedanken Mirjam van der Waals voor het nuttige commentaar dat ze gaf.

Veel plezier en succes bij het werken met dit boek!!

Inleiding
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1.1 Inleiding
Je hebt gekozen voor de opleiding helpende zorg en welzijn (HZW) op niveau 2. Het doel 
van dit thema is je een overzicht te geven van werkterreinen en instellingen waar je als 
HZW kunt werken.

Een HZW helpt mensen bij dingen die zij niet (meer) zelfstandig kunnen. Een HZW 
werkt bijvoorbeeld in zorginstellingen of in welzijnsinstellingen. In zorginstellingen on-
dersteunt de HZW zorgvragers bij wonen, huishouden en persoonlijke verzorging zoals 
wassen, aankleden. In welzijnsinstellingen ligt de nadruk iets meer op begeleidende taken 
zoals bezoekers ontvangen, spullen klaarzetten, ondersteunen bij activiteiten, schoonma-
ken, opruimen. 

Je vindt in dit thema een overzicht van de belangrijkste werkterreinen van een HZW. Het 
beroep van HZW wordt in de praktijk op veel verschillende manieren ingevuld. De func-
ties zijn bovendien in ontwikkeling. De beschrijving in dit boek kan in de praktijk daarom 
nog veranderen.

De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 De functie helpende zorg en welzijn
1.3 HZW in verzorgings- en verpleeghuizen en 

ziekenhuizen
1.4 HZW in de thuiszorg
1.5 HZW en mensen met een psychische of 

lichamelijke beperking
1.6 HZW in de kinderopvang en het 

peuterspeelzaalwerk
1.7 HZW in sociaal-cultureel werk, wijkopbouwwerk en 

buurtwerk
1.8 HZW in maatschappelijke zorg en dienstverlening
1.9 HZW in de jeugdzorg
1.10 HZW in (crisis-)opvangcentra
1.11 Tips voor de praktijk

TH
EM

A1Het werk van de helpende zorg 
en welzijn
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Wist je dat:

• een HZW een onmisbare schakel is in de hulpverlening aan mensen;

• je goed met mensen om moet kunnen gaan en geduldig moet zijn;

• je mensen moet kunnen stimuleren en motiveren;

• je betrokken moet zijn maar ook afstand moet kunnen houden;

• je vaak in teamverband werkt en dus samenwerkt met anderen;

• je werk op wonen, zorg en welzijn is gericht;

• je klantgericht moet zijn en een professionele beroepshouding moet hebben?
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1.2 De functie helpende zorg en welzijn 
Omdat de functie van  helpende zorg en welzijn op veel verschillende manieren wordt in-
gevuld, zijn er ook veel namen voor, zoals: leefgroepassistent, assistent-begeleider, assistent-
activiteitenbegeleider, assistent groepshulp, opvanghulp, instellingshulp, gastvrouw of 
contactmedewerker. 

De benamingen ‘helpende, ‘hulp’ en ‘assistent’ geven aan dat je als  HZW niet zelfstan-
dig werkt, maar altijd onder begeleiding van iemand anders. Dit kan bijvoorbeeld een 
pedagogisch werker, een sociaal-cultureel werker, een maatschappelijk dienstverlener, een 
ouderenwerker of een (sociaal-psychiatrisch) verpleegkundige zijn. Ondanks dat je onder 
begeleiding van iemand werkt, werk je ook wel eens alleen, bijvoorbeeld als je bij iemand 
thuis werkt of als je overdag cliënten begeleidt bij de  algemene dagelijkse levensverrichtin-
gen (  ADL). Met baby’s en kinderen zul je echter niet zo snel alleen werken.

Je kunt met mensen van alle leeftijden werken, die verschillende kenmerken hebben. Zij 
kunnen lichamelijk en psychisch gezond zijn, een beperking hebben, dementeren, tot een 
culturele minderheid behoren of dak- of thuisloos zijn.

Als helpende zorg heb je huishoudelijke, verzorgende, en begeleidende taken. Daarnaast 
bied je mensen een luisterend oor en emotionele ondersteuning. Je zorgt voor een prettige 
leefomgeving en sfeer en je helpt mensen zelfstandig te functioneren.

Als helpende welzijn ligt de nadruk in je werk op organisatorische, begeleidende en ac-
tiverende taken en het geven van informatie en advies. Je ontvangt bijvoorbeeld mensen 
en begeleidt hen naar activiteiten. Je informeert en adviseert klanten over activiteiten of 
de dienstverlening, bijvoorbeeld in een servicepunt voor ouderen of in een ziekenhuis. Je 
ondersteunt de agogisch werker bij de organisatie of uitvoering van activiteiten of je bent 
gastvrouw in de dagopvang voor dak- en thuislozen.

In de meeste werksituaties ben je echter zowel helpende zorg als helpende welzijn. Want 
iemand die hulp nodig heeft, zal vaak op beide terreinen hulp nodig hebben. 

In de volgende paragrafen lees je meer over de verschillende werkterreinen en wat je daar 
als helpende zorg en welzijn zou kunnen doen. 
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