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Introductie
Het Upcaring project heft tot doel een geïntegreerd en uitgebreid model te
definiëren voor de verbetering en bevordering van de toegang tot LLL voor
laaggeschoolden en migranten mensen die werken in de sociale zorgsector in heel
Europa.
Dit omvat een competentie raamwerk
raamwerk voor het specifieke functieprofiel van de
sociale hulpverlener, specifiek ten behoeve van de ouderen, welke wordt
gekoppeld aan het EQF en ECVET, het identificeren van een ee-learning systeem,
een validatie / certificatie-systeem
certificatie
van elders verworven competenties
mpetenties en een
systeem om de matching van vraag en aanbod te verbeteren.
Het model moet dus enerzijds assessmentassessment en diagnostische instrumenten
bevatten, anderzijds voorstellen doen voor het adequate gebruik van ICT voor de
specifieke doeleinden van het project en deze testen,, nuttige toolkits voor de
belangrijkste categorieën van de betrokken actoren schetsen en ten slotte
beleidsaanbevelingen doen.
WP3 heeft als belangrijkste doelstelling het definiëren van het competentie
raamwerk voor de thuiszorg medewerker
me
(volgens de operationele beschrijving
die in de vergadering in Edinburgh is vastgesteld,
vastgesteld ter vervanging van het
oorspronkelijke "professionele zorg dienstverlener"), die kan worden herkend en
gebruikt op Europees niveau en welke is gekoppeld aan het EQF en het ECVET.
Gebaseerd op de “Review of European Models of Validation/Certification of
Competences, E-learning
learning and Demand/Supply Matching Systems for Professional
Care Service Providers” uitgevoerd als onderdeel van WP2, en de relevante
hoeveelheid informatie die met betrekking tot 9 regionale / nationale gevallen ia
verzameld, is het duidelijk
duidelijk dat er heel verschillende culturele en juridische
scenario's in Europa bestaan.
bestaan Sommige van de verzamelde nationale leerplannen,
zoals de Schotse of de Franse, kennen veel dwarsverbanden en bevatten
competenties die voor de meeste banen van toepassing zijn,, terwijl de Italiaanse
bijvoorbeeld, meer in detail treden en competenties bevatten die ongetwijfeld
relevant zijn voor de thuiszorg sector, maar niet perse typisch zijn voor het
beroep (zoals koken of huis schoonmaken).
Zoals ook erkend tijdens de besprekingen
besprekingen in de tweede project vergadering, leidt
dit tot de noodzaak een raamwerk te schetsen dat zo volledig als mogelijk is zodat
enerzijds het profiel van de thuiszorg medewerker herkend en geïdentificeerd kan
worden en anderzijds de mogelijkheid bestaat
bestaat het raamwerk aan te passen aan
nationale profielen.
Het kader heft tot doel het algemene profile van een Europese thuiszorg
medewerker te schetsen, waarmee nationale profielen kunnen worden
geconfronteerd en ontdekt.
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In feite worden vijf belangrijke toepassingen van het raamwerk voorgesteld,
aan welke gereflecteerd werd tijdens het maken van het raamwerk. Deze zijn:
1) Iedere thuiszorg medewerker positioneren Positioning afzetten tegen het
raamwerk
2) Vaststellen van bestaande of te ontwikkelen competenties
3) Professionele ontwikkeling, planning voor verbetering
4) Competentie erkenning (erkennen van leerresultaten uit ervaring)
5) Training
/
ontwerp
van
opleidingsmogelijkheden

leermogelijkheden

/

ontwikkelen

van

Het voorgestelde raamwerk is gebaseerd op vier macro competentiegebieden van
en een vijfde transversale competenties.
Deze vier macro competentiegebieden bepalen het profiel van de professionele
thuiszorg medewerker, waarbij
wa
ze alle vier tegelijkertijd aanwezig zijn.
zijn Om
preciezer te zijn, zoals hieronder zal worden uiteengezet, kan de competentie
compete
aanwezig zijn op niveau 3 of 4 conform de certificeringseisen van iedere nationale
context (dit maakt dat het profiel kan wisselen tussen EQF-niveau
niveau 3 en 4).
Andere competenties zullen ook opgenomen worden
worden in het raamwerk, maar zijn
niet strikt gedefinieerd gezien het feit dat ze, in zekere zin, meer aanvullend zijn
dan de vier macro competentiegebieden:
competentiegebieden ze worden opgenomen en beschreven al
seen suggestive en ene voorstel, niet in een absoiluut bepalende wijze.
Zoals gepland in het projectvoorstel zal dit voorgestelde raamwerk, samen met de
partner die verantwoordelijk is voor het ontwerp van het e-learning
e learning systeem,
leiden tot de productie van de zogenaamde "begeleidende documenten" waarin de
voorwaarden voor
oor 'toegang tot' de verschillende eenheden van leerresultaten
(welke in termen van technische en methodologische voorafgaande voorwaarden
waaraan leerlingen moeten voldoenzullen zijn beschreven)
beschreven) en zullen
z
de nodige
instrumenten schetsen voor de validatie van enkele eenheden
en, zoals ad hoc
evaluatie grids en richtlijnen.
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1.

DE UPCARING MACRO COMPETENTIEGEBIEDEN

Binnen de verzamelde gegevens wordt speciaal verwezen naar de Franse situatie
rond de professionele normen (referentiels professionnels) van de "Auxiliaire
"
de
vie sociale", omdat deze het beste passen bij de belangrijkste conclusies uit de
verschillende nationale en regionale curricula van het beoogde functieprofiel.
In feite heeft in Frankrijk een belangrijke federatie (FEPEM - Federation des
Particuliers
iculiers Employeurs de France) zich de afgelopen decennia ingezet voor en
diepgaand onderzoek gedaan naar sociale zorg, vooral voor ouderen,
ouder
en heeft
bijgedragen aan het verfijnen van criteria
criteria en normen die de professionals
definieren die gewenst worden die
e door de sociale arbeidsmarkt in zijn land.
Daarbij wordt echter de bijdrage die andere noordelijke landen hieraan hebben
geleverd, niet onderschat..
Het voorliggende raamwerk is echter gebaseerd op en omvat alle nationale
beschrijvingen.
De 4 hoofd macro competentiegebieden die al zijn genoemd en hier worden
voorgesteld zijn de volgende:
volgende
1°: Realiseert een positieve relatie met de client gebaseerd op kennis
van de cliënt en van zijn context (qua familie, cultureel en in
institutionele zin, enz.
e
Deze competentie genereert de basis waarop de
andere competenties ingezet moeten worden)
2°: Hygiëne, reiniging en veiligheid van de cliënt (het uitvoeren van al die
taken die nauw verbonden zijn aan de zorg voor het individu in zijn / haar
meer directe
e behoeften)
3°: Operationeel zorg verlenen (het uitvoeren van operationele taken, zoals
de client begeleiden, het gebruiken van mechanische uitrusting voor
ouderen, het geven van maaltijden, medicijnen, etc.)
4°: Organiseren en planning, van een zorgplan (handelt consequent op
basis van een bepaald zorgplan,
zorgplan werkt in afstemming en samen met familie,
instellingen, artsen, andere actoren, enz.)

De 5 ° transversale competentie is de ICT-component
ICT
die de capaciteit van
de thuiszorg medewerker veronderstelt met basale elektronische apparaten om te
gaan, vooral met tot doel toegang te krijgen tot het internet, surfen voor
informatie, het gebruik van online training platforms, het openen / lezen van een
e
cd, dvd of andere elektronische gegevensdragen (met inbegrip van smartphones
en dergelijke).
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Het onderscheid tussen de macro competentiegebieden aanvullende competenties
kunnen worden gevisualiseerd op de volgende wijze, waarbij in de kern de
belangrijkste
ste 4 staan en daar omheen een variabel aantal competenties die
kunnen en moeten verder worden onderzocht:

EHBO
toepassen
Lezen en schrijven
en verbale
communicatie in
de taal van de
cliënt

Intercultur
ele
communic
atie

Koken
De was
doen
11° Realiseert een
positieve relatie
met de client
gebaseerd op
kennis van de
persoon en van zijn
context

2° Hygiëne,
reiniging en
veiligheid van de
cliënt

Voedselveilig
heid en veilig
bewaren

Huishoudelijke
schoonmaak

Kennis en
vaardigheden in
relatie tot nationale
juridische context
(immigratie regels,
arbeidsregels,
veiligheid op de
werkplek …)

3° Operationeel
zorg verlenen

4° Organiseren en
plannen van een
zorgplan

Onderhoud in
huis
Basale regels
rond risico
vermijding

Kennis en vaardigheden
in relatie tot het
instituut

5° transversal competentie - ICT component

Volgens het Upcaring voorstel, indien een profiel de voornaamste vier gebieden in
het midden van de figuur omvat, kan het profile beschouwd worden als een
Europese professionele thuiszorg medewerker. Volgens de nationale voorschriften,
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kunnen rand competentiegroepen (die in de buitenste ring) worden toegevoegd
die het profiel verder specificeren.
In alle gevallen is de ICT component
c
ook een vereiste, alle profielen doorsnijdend,
omdat het de minimale toegang tot en vruchtbaar gebruik van de e-learning
e
middelen mogelijk maakt.
De rand competentiegroepen worden hier geschetst en opgesomd op een
illustratieve manier: het zou zinloos
zinloos zijn ze diepgaand te detaileren omdat ze al
verwijzen naar andere specifieke beroeps-of
beroeps
werkgebieden.
Het doel van dit voorgesteld raamwerk is in feite om een minimum standaard
niveau te bereiken dat dit beroepsprofiel identificeert.

1.1 Competentie beschrijvingen

Macro
competentiegebied

Competentie
eenheden

Activiteiten

1°: Realiseert een positieve relatie met de client gebaseerd op kennis van
de cliënt en van zijn context (qua familie, cultureel en in institutionele zin, enz.
Deze competentie genereert de basis waarop de andere competenties ingezet
moeten worden)
1.1 Begrijpen en contextualiseren van de cliënt in zijn / haar
verschillende fasen van persoonlijke ontwikkeling
1.1.1 de verschillende levensfasen van de cliënt
herkennen
1.1.2 rekening houden met de verschillende
levensfasen van de cliënt en de implicaties daarvan
1.1.3 behandeling van en de interactie met de cliënt
overeenkomstig de leeftijd en fase in het leven

1.2 Begrijpen en contextualiseren van de cliënt in zijn / haar
sociaal
sociaal-culturele
context
1.2.1 rekening houden met de culturele identiteit
van de cliënt,, de levensstijl, de vroegere ervaringen
en de geschiedenis van de cliënt
1.2.2 rekening houden met de verschillende
culturele context waarin de cliënt leeft of heeft
geleefd
1.2.3 handelen met betrekking tot de sociaalsociaal
culturele context van de cliënt
1.2.4 het faciliteren van de cliënt in het contact
onderhouden met zijn / haar sociaal-culturele
omgeving
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1.2.5 stimuleren
imuleren van participatie van de cliënt aan
de sociale en culturele leven

1.3 Begrijpen en leren over de impact van ziekten, handicaps en
moeilijkheden in het dagelijks leven van de cliënt.
cliënt
1.3.1 geïnformeerd worden over de gezondheid van
de cliënt en de gevolgen daarvan voor de bijstand
die de cliënt moet worden verstrekt
1.3.2 observeren en detecteren van veranderingen
in de cliënt betreffende ziektebeelden die hem /
haar beïnvloeden
1.3.3 handelt ter voorkoming
ing van verslechtering
van de specifieke gezondheidstoestand
gezondheids

1.4 Gedraagt zich empathisch en communicee
ert met de cliënt en
zijn / haar familie.
1.4.1 realiseert een positieve en respectvolle
houding ten opzichte van de cliënt in relatie tot van
de specifieke gezondheidstoestand, handicaps en
moeilijkheden
1.4.2 flexibel zijn en het werkschema aanpassen
wanneer plotseling onvoorziene behoeften blijken
waarbij de cliënt ondersteund moet worden
1.4.3 beleefd en empathisch onderhandelen met de
cliënt en / of zijn / haar familie

2°: Hygiëne, reiniging en veiligheid van de cliënt (het uitvoeren van al die
taken die nauw verbonden zijn aan de zorg voor het individu in zijn / haar meer
directe behoeften)
2.1 Herkent de basisbehoeften van het dagelijkse leven, zoals goed
eten, het verzorgen van de persoonlijke hygiëne, wonen in een nette en
goede omgeving, niet worden blootgesteld aan risico's voor de
gezondheid
2.1.1 het herkennen van de aanwezigheid of het
ontbreken van elementaire persoonlijke hygiëne
geschikt voor de cliënt
2.1.2 het herkennen van de aanwezigheid of het
ontbreken van fundamentele huiselijke hygiëne
geschikt voor de cliënt
2.1.3 herkennen van bronnen
ronnen van gevaar voor de
veiligheid van de cliënt

3°: Operationeel zorg verlenen (het uitvoeren van operationele taken, zoals de
client begeleiden, het gebruiken van mechanische uitrusting voor ouderen, het
geven van maaltijden, medicijnen, etc.)
3.1 de cliënt begeleiden bij de elementaire dagelijkse verplaatsingen,
binnen en buiten
3.1.1 het bijstaan van de cliënt bij het lopen door het
huis
3.1.2 de cliënt mee naar buiten nemen voor een
wandeling
3.1.3 het bijstaan van de cliënt in zitten en het
gebruik van de rolstoel of andere soorten apparaten
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ter ondersteuning van de mobiliteit
mob
3.2 het verstrekken van voorgeschreven maaltijden en medicijnen op te
bepaalde tijden en intervallen
3.2.1 inachtneming van de planning voor het geven
van medicijnen
3.2.2 helpt de cliënt medicijnen in te nemen
3.2.3 eenvoudige gezonde maaltijden koken die
geschikt zijn voor de cliënt
3.2.4 bewaking van het eetschema van de cliënt en
herkenning van macrorisico's
risico's verbonden aan de
voeding in relatie tot de omstandigheden van de
cliënt
3.3 zorgen voor een passende omgeving
3.3.1 de juiste temperatuur in het huis realiseren,
geschikt voor de cliënt (vooral in relatie tot de
seizoensgebonden veranderingen)
3.3.2 verversen van lucht realiseren
3.3.3 blootstelling van de cliënt aan klimatologische
factoren reguleren passend bij het individu

4°: Organiseren en planning, van een zorgplan (handelt consequent op basis
van een bepaald zorgplan, werkt in afstemming en samen met familie,
instellingen, artsen, andere actoren, enz.)
4.1 contacten onderhouden met de belangrijkste betrokken actoren
4.1.1
contacten
onderhouden
verantwoordelijke
artsen
en
/
zorgverleners

met
de
of
andere

4.1.2 contacten onderhouden met de familie of de
zorginstelling
4.1.3 coördinatie met verschillende dienstverleners
(schoonmakers,
maaltijd
maaltijdleveranciers,
verpleegkundigen, therapeuten ...)
4.1.4 de basisgezondheids parameters in de gaten
houden en de algemene gezondheidstoestand en
verantwoordelijken zo nodig waarschuwen
4.2 het begrijpen van een bepaald zorgtraject uitgezet door de instelling
en familie
4.2.1 handelen in overeenstemming met het plan,
in staat om risico's en problemen te markeren en
oplossingen te suggereren
4.2.2 faciliteren van een soepele uitvoering van het
plan, echter vermijd persoonlijk initiatief zonder
overleg met de verantwoordelijken.
verantwoordelijken
4.3 het helpen van de cliënt die de medische controles / onderzoeken
4.3.1 in overleg met de verantwoordelijke actoren
(artsen, familieleden) de cliënt bijstaan medische
controles te plannen en af te spreken
4.3.2 het bijstaan van de cliënt in het ondergaan van
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de medische controles (zo
zo nodig begeleiden naar de
gezondheidzorg, helpen met de bureaucratische
aspecten, zorgt ervoor dat de resultaten worden
verzameld, enz.)
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1.2 Integreren / beschrijving aanvullende competenties
Deze items kunnen variëren, afhankelijk van het nationale systeem en zijn niet
perse bepalend voor de thuiszorg medewerker, vandaar dat deze tabel slechts een
poging is een aantal voorbeelden te geven.

Aanvullende Competentie Activiteiten
competenties
eenheden
Koken
Maaltijden
aaltijden koken naar persoonlijke behoeften
koken op basis van persoonlijke en culturele eisen,
gebaseerd op het zorgplan
Het ophalen en het kopen van een adequate artikelen
Het goed opslaan van voedsel
Veilig omgaan met voedsel
Veilig basaal koken
Het bereiden van voedsel overeenkomstig dieet

Huishoudelijke schoonmaak
Identificeer
dentificeer de noodzaak het huis schoon te maken, maakt
schoon zonder de cliënt in gevaar te brengen of de dagelijkse
activiteiten te verstoren
Het ophalen en het kopen van voldoende artikelen voor
de verschillende taken van het schoonmaken
Veilig hanteren van chemische stoffen
Veilig hanteren van elektrische apparaten
Basis milieuveiligheid
Elementaire hygiënevoorschriften toepassen
toepass

Onderhoud in huis of noodzaak tot onderhoud opmerken
Identificeer
dentificeer de noodzaak van reparaties, voer ze uit zonder de
cliënt in gevaar te brengen of de dagelijkse activiteiten te
verstoren
Monitoring en fundamentele
elektrische installaties

reparatie

Monitoring
en
watersysteem

fundamentele

herstel

Monitoring en
verwarming

fundamentele

reparatie

van
van
van

de
het
de

Monitoring en fundamentele reparatie van de aircoairco
systeem, indien aanwezig
Herkennen
nodig is

wanneer

specifieke

technische
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Opmerken van veranderingen in de structuur van het
huis en de juiste personen waarschuwen (scheuren in
de muur of in de vloer, gips schilfers
fers, wijziging van de
stopcontacten ..)
Opmerken van veranderingen in de dagelijkse
elektrische
en
mechanische
apparaten
die
verwondingen kunnen veroorzaken
veroorzake (keukenmachines,
haardrogers, fans ...)

Sociaal psychologische competenties
Begrijp psycho-sociale
psycho
behoeften van cliënten
Herkent plotselinge, ongewone of ongerechtvaardigde
stemming en gedragsveranderingen bij de cliënt
Het onderhouden van een vriendschappelijke relatie
met de cliënt
Handelt op een beleefde manier met de cliënt
Interactie in een opbouwende, bemoedigende en nooit
vernederende wijze met de cliënt
Het oplossen van conflicten met de steun van neutrale
bemiddelaars

Bewustzijn van de juridische context
Bewustwording van de bestaande rechten en plichten van
werknemer en van de cliënt
Verkrijgt informatie over de veranderingen in het
nationale beleid en de lokale regels met betrekking tot
werkvergunningen, arbeidswetgeving enz..
enz.
Basis burgerschapsvorming en kennis van het land
waarin men actief is
Raadpleegt juridische bronnen wanneer dat nodig is
Weet welke institutionele actoren betrokken zijn met
het specifieke bereik van het werk.
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