
 

 Attest van zorggerelateerd beroep (alleen bij 
landingsbaan) 
In te vullen door de werkgever 

WSE-01-220221 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /////////////////////////////// 

 

 Gegevens van de werkgever  

 
 ondernemingsnummer      .     .      

 naam onderneming of 
instelling 

      

 straat en nummer       bus       

 postnummer en gemeente       

 voor- en achternaam 
contactpersoon 

      

 telefoonnummer       

 e-mailadres       

 

 Gegevens van de werknemer 

 
 rijksregisternummer                 

 voor- en achternaam       

 

 Gegevens van de tewerkstelling van de werknemer 

 
  De werknemer behoort tot het doelgroeppersoneel. 

  De werknemer werkt in een zorggerelateerd beroep. De zorggerelateerde beroepen zijn opgenomen in de lijst als 
bijlage. De jobinhoud ervan is zorggerelateerd. 

 naam zorggerelateerd beroep       

 

 Ondertekening  

 
 datum 

dag 
   

maand 
   

jaar 
      

 handtekening       

 voor- en achternaam       
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 Lijst van de zorggerelateerde beroepen 
 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////////// 

 functiebenaming  omschrijving 

 
 verzorgende functies 

 
 verpleegkundige (gehandicaptenzorg)  verpleegkundige zorgen in OPH 

 verpleegkundige kinderzorg  verpleegkundige zorg verstrekken aan (jonge) kinderen in 
het kader van thuiszorg, CKG, kinderopvang 

 arts-specialist  arts (niet per pathologie) 

 (huis)arts  geneeskundige handelingen (MPI, huisarts) 

 medisch verantwoordelijke   leidinggevend over onder andere verpleegkundigen 

 verzorgende thuiszorg  verzorging van cliënten in thuiscontext. Expert in een 
bepaald domein, bijvoorbeeld kraamzorg of ouderenzorg 

 polyvalent verzorgende thuiszorg  verzorging cliënten in thuiscontext; in verschillende 
omstandigheden inzetbaar 

 oppasser  ziekenoppas in het kader van thuiszorg (ook LDE) 

 kindbegeleider  verzorging en begeleiding van kinderen (ook LDE) 

 buitenschoolse kindbegeleider  begeleiden van kinderen buiten de schooluren (ook LDE) 

 kindbegeleider gezinsopvang  verzorging en begeleiding van kinderen (ook LDE) 

 kindbegeleider zieke kinderen  kindbegeleider die zieke kinderen thuis opvangt in het kader 
van kinderopvang en thuiszorg (ook LDE) 

 
 opvoedende of begeleidende functies in het kader van zorgtaken 

 
 contextbegeleider  begeleiding van cliënten en context (ouders, familie, ruimere 

context) in jeugdzorg in het kader van bijvoorbeeld 
problematische opvoedingssituaties of gezinsbegeleiding in 
het kader van OPH 

 begeleider beschermd wonen  begeleiding aan cliënten met een handicap in het kader van 
beschermd wonen (wooninitiatieven op campus) 

 begeleider begeleid wonen  assistentie verlenen aan personen met een handicap die 
zelfstandig wonen in een perimeter van ongeveer 1 à 2 km 
van een centraal gebouw waar begeleiders de hele week dag 
en nacht ter beschikking zijn. Ze geven adl-ondersteuning op 
aangeven van de persoon met beperking zelf. 

 begeleider zelfstandig wonen  begeleiding aan cliënten (specifiek voor minderjarigen en 
jongvolwassenen) in het kader van begeleid wonen 
(thuiscontext zonder ouders of voogd) 

 woonbegeleider  begeleiden van cliënten bij huren / wonen (administratief, 
onderhoud, sociaal ...) 

 individuele begeleider jongerenwelzijn  individuele begeleiding aan cliënten in de jeugdzorg 

 leefgroepbegeleider jongerenwelzijn  begeleiding bieden aan leefgroepen in de (integrale) 
jeugdhulp 

 individuele begeleider PH  individuele begeleiding aan personen met een handicap 

 leefgroepbegeleider PH  begeleiding bieden aan leefgroep in OPH (opvoeders) 
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 huishoudelijk assistent OPH  praktische ondersteuning in het huishouden van cliënten in 
het kader van gehandicaptenzorg 

 persoonlijk assistent  persoonlijke assistentie aan personen met een handicap (zie 
regelgeving) 

 hulpverlener  staat in voor hulpverlening die openstaat voor iedereen 
(algemeen welzijn, trainingen) 

 diëtist  beleid met betrekking tot voedselbereiding en dieetvoeding 
in de organisatie 

 kinesitherapeut  onderhouden of verbeteren van de (psycho)motorische 
ontwikkeling van cliënten 

 audioloog  evalueren van het gehoor, aanpassen van hulpmiddelen 

 

logopedist 

 verantwoordelijk voor het stimuleren, verbeteren en 
onderhouden van de communicatieve mogelijkheden 
(spraak- en slikproblemen) van de bewoner, waarbij het 
welzijn van de bewoner centraal staat 

 therapeutisch coördinator   therapie-aanbod ontwikkelen voor een leefgroep of afdeling 

 (psycho)therapeut  therapie verlenen in een bepaald domein (bijvoorbeeld via 
muziekbeleving) 

 bewegingstherapeut  werken aan het welzijn van de cliënt aan de hand van 
bewegingstherapie 

 ergotherapeut  stimuleren, verbeteren en onderhouden van de 
(senso)motorische mogelijkheden en zelfredzaamheid van 
de cliënt door middel van therapie 

 (ortho)(ped)agoog  opstellen, evalueren en uitvoeren van het (individuele) 
handelingsplan van cliënten 

 maatschappelijk werker  maatschappelijk assistent / sociaal verpleegkundige (OPH) 

 preventiewerker  voorkomen van psychische en psychiatrische stoornissen: 
preventieprogramma’s ontwikkelen en bekendmaken bij 
risicogroepen, bijvoorbeeld rookstop, suïcidepreventie; 
signaalfunctie bij geconstateerde noden en behoeften van 
cliënten. 

 psycholoog  psychologische gesprekken, advies aan begeleiders 

 psychologisch assistent  psychodiagnostiek en assessments bij cliënten 
 


