
Functiebeschrijving van de vrijwilliger 
 

 
Doel van de functie: 
Functie van de vrijwilliger is ondersteuning van de (kinder)verpleegkundige bij de verzorging van de 
kinderen. De vrijwilliger draagt daarnaast zorg voor de huishoudelijke taken in het Kinderhospice.  
 
 
Taken van de vrijwilliger: 

A. Ondersteunen van de (kinder)verpleegkundige bij de verzorging van de kinderen 
B. Emotioneel ondersteunende taken 
C. Verrichten van huishoudelijke taken 
D. Overdracht en overleg 
E. Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden 

 
 

A. Ondersteunen van de (kinder)verpleegkundige bij de verzorging van de kinderen. 
Alles in overleg met de (kinder) verpleegkundige. 
Het kind: 
- helpen met eten en drinken 
- helpen bij toiletgang of verschonen 
- helpen bij het douchen of in bad gaan, en mondverzorging. 
- helpen bij aan - uit kleden 
- ondersteunen bij ongemakken zoals hoesten en braken. 
Tevens: 
- het kind kunnen observeren en eventuele waargenomen veranderingen door geven aan 

verpleegkundige 
De vrijwilliger moet zijn eigen grenzen hierbij bewaken en zonodig kunnen aangeven. 

 
B. Emotionele ondersteunende taken: 

De vrijwilliger: 
- kan troost bieden aan een kind 
- biedt zonodig een luisterend oor aan ouders, broertjes, zusjes en collega’s 
- onderkent hun gevoelens en gaat hier respectvol mee om 
- kan eigen grenzen bewaken, en aangeven wanneer er te hoge persoonlijke belasting 

wordt ervaren ten aanzien van verantwoordelijkheid en persoonlijk functioneren. 
- is terughoudend in het vertellen van eigen ervaringen  
- bewaart de privacy van kinderen, ouders en anderen 
 

C. Verrichten van lichte huishoudelijke taken: 
Schoonmaakwerkzaamheden: 
- verschonen van bedden  
- wassen  
- schoonmaken van vertrekken 
- opruimen van kamers en keuken 
 
 
 
Maaltijdverzorging: 
- zorg dragen voor de lunch 
- dekken van de tafel 
- koffie, thee en andere dranken verzorgen 
- afwassen, werken met afwasmachine 

 
Taken rondom de huishouding zijn vermeld in de daarvoor bestemde rode klussenmap. Deze 
ligt in de bijkeuken. Kijk hier s.v.p. regelmatig in. 

 
 



D. Overdracht en overleg: 
- aan het begin van de dienst dient er samen met de (kinder)verpleegkundige 

overgedragen te worden 
- de vrijwilligers moeten kennis namen van belangrijke informatie door het overdrachtschrift 

en de mededelingenmap te lezen.  
- de vrijwilliger schrijft (indien mogelijk) tijdens (iedere) dienst een verhaaltje in het ik-boek 

van de kinderen. 
- de vrijwilligers zijn verplicht relevante zaken te rapporteren aan de coördinator. 
- gezamenlijk overleg vindt 3 keer per jaar plaats in combinatie met scholing. 

 
E. Het bijhouden van eigen kennis en vaardigheden 

- bereid tot deelname aan werkbesprekingen, themabijeenkomsten e.d. 
- maakt naar keuze gebruik van het aangeboden cursusaanbod 
- dient onderwerpen in voor de gezamenlijke scholing 

 
 

Kennisniveau: 
Een specifieke vooropleiding is niet nodig, maar wel betrokkenheid, affiniteit met (zieke)kinderen, en 
empatisch vermogen. (het zich inleven in wat de ander mee moet maken) 
 
Zelfstandigheid 
De vrijwilliger is na een inwerkperiode in staat de praktisch ondersteunende taken uit te voeren. 
Werkt deels volgens richtlijnen en protocollen die deze ontvangt van verpleegkundige en/of 
coördinatoren 
 
Sociale vaardigheden 
Vrijwilligers zijn sociaal ingestelde mensen, die verbaal vaardig zijn.  
Ze hebben inzicht in gedrag van anderen en kunnen daarop tactvol reageren 
 
Overige vaardigheden: 

- de vrijwilliger levert een grote bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken van/in het 
Kinderhospice  

- is stressbestendig en heeft doorzettingsvermogen 
- is verantwoordelijk voor eigen handelen, bewaakt eigen grenzen en geeft aan waar 

begeleiding nodig is. 
- respecteert het door bestuur en directie gevoerde beleid en voert dit uit 

 
Ondersteuning vanuit de organisatie 

- de vrijwilliger wordt ingewerkt volgens een inwerkplan 
- de vrijwilliger krijgt tijdens het werk begeleiding waar dit nodig is 
- voor de directe zorg aan het kind is de kinderverpleegkundige eindverantwoordelijk 
- vast aanspreekpunt voor de vrijwilligers is de vrijwilligerscoördinator 
- scholingsmogelijkheden 

 
 
De vrijwilliger heeft een plicht tot geheimhouding, wat inhoudt dat er zorgvuldig met privacy-gevoelige 
informatie omgegaan wordt. 
Buiten het Kinderhospice om wordt er geen contact met kinderen en/of familie onderhouden.  
 
 
 


