
  

Datum: 17 februari 2021 

Taakvoorbeelden 
Coronabanen in de zorg 



Het kabinet wil de cruciale sectoren zorg, onderwijs, handhaving & toezicht ondersteunen met tijdelijke coronabanen. Deze 
sectoren hebben te maken met een grote werklast vanwege de coronacrisis. Coronabanen zijn banen waar geen of 
beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen betekenen voor zorgprofessionals. 
Coronabanen zijn tijdelijke, bovenformatieve banen waarbij taken liggen op het ondersteunend niveau op het gebied van 
zorg en welzijn. Denk hierbij aan het ondersteunen bij ADL-taken, persoonlijke verzorging, welzijn en aandacht, en toezicht 
houden. 
 
Ter illustratie volgen hieronder voorbeelden van een taakinvulling per coronabaan. Overal waar cliënt staat, kan ook 
gelezen worden: patiënt of bewoner. Takeninvulling, zwaarte en FWG-indeling bepaalt de werkgever. 
 

Gastvrouw/-heer  Ontvangst bezoek bij de receptie/poli/huiskamer  
 Mede toezicht houden in poli/huiskamer/wachtruimte  
 Netjes en op orde houden van receptie/poli/huiskamer 
 Koffie, thee/ versnapering enz. verzorgen 
 Ondersteuning bij receptie/portiersfunctie (post ontvangen en rondbrengen, de weg 

wijzen etc.) 
 Registratie en instructie bezoekers en controle op naleving hygiëne-maatregelen 

bezoekers  
 Voorraad controleren en aanvullen  
 Vervoer en/of begeleiding van cliënten naar 

therapie/onderzoeksruimte/recreatieruimte etc. 
 Ondersteunen technische dienst bij eenvoudige technische werkzaamheden 

Zorgassistent/ zorgbuddy  Ondersteunen bij maaltijd(bereiding) van cliënten op afdeling of in eigen 
woonomgeving 

 Assisteren bij welzijn: Praatje, spelletje, wandeling met cliënten 
 Toezicht houden op afdeling/huiskamer/poli 
 Netjes en op orde houden van afdeling/huiskamer/poli/balie 
 Reinigen van hulpmiddelen zoals: rolstoelen, medicijnkarren, rollators enz.  
 Hulp bij beschermende kleding aan- en uittrekken  
 Vervoer en/of begeleiding van cliënten naar 

therapie/onderzoeksruimte/recreatieruimte etc. 
 Facilitaire taken als: verzorgen wasgoed, maaltijden rondbrengen, voorraad 

controleren en aanvullen, kamercheck, lichte schoonmaaktaken. 
 Assisteren zorgprofessional met niet-zorggerelateerde taken, zoals logistiek, 

verslaglegging, vervoer etc. 
Ondersteuner 
zorgmedewerker 

 Eenvoudige verzorgende taken: uiterlijke verzorging, aan- en uitkleden van cliënt, bed 
opmaken 

 Assisteren van zorgprofessional(s) bij: ADL-taken, voorbereiden intake, rondleiding 
behandelruimte, aanreiken materiaal,  bestellingen, telefoon aannemen  

 Vergezellen van zorgprofessionals in (extramurale) situaties waar extra hulp als 
verlichtend wordt ervaren. 

 Hulp bij beschermende kleding aan- en uittrekken  
 Vervoer en/of begeleiding cliënten naar therapie/dagbesteding/onderzoekskamer 
 Reinigen hulpmiddelen zoals: rolstoelen, medicijnkarren, rollators, onderzoekstafels, 

apparatuur enz.  
 Facilitaire taken als: verzorgen wasgoed, maaltijden rondbrengen, voorraad 

controleren en aanvullen, ruimtes reinigen 
 Assisteren zorgprofessional met niet-zorggerelateerde taken, zoals logistiek, 

verslaglegging, vervoer etc. 
 Assisteren zorgprofessional op groepen in jeugdzorginstellingen 



Welzijn-assistent  Praatje, spelletje doen, krant lezen, wandeling met cliënten 
 Assisteren bij extra activiteiten die het welzijn bevorderen van client (individueel of in 

groepsverband) 
 Netjes en op orde houden van recreatieruimte/huiskamer, woning 
 Cliënt helpen bij het onderhouden van contact met familie, naasten of buitenwereld 

(videobellen, googelen, opzoeken tv-uitzending, kaartje schrijven) 
 Koffie/thee/versnapering verzorgen 
 Ondersteunen bij maaltijd(bereiding) van cliënten op de afdeling of in de eigen 

woonomgeving van client en/of samen koken 
 Vervoer en/of begeleiding van cliënten naar activiteiten/ huiskamer, supermarkt etc. 
 Facilitaire taken als: op orde houden van gemeenschappelijke ruimte, verzorgen 

wasgoed 
 Geven/ organiseren van sport- of spelactiviteiten 
 Locaties/medewerkers voorzien van hygiënische en beschermingsmiddelen 

ADL-ondersteuner  Eenvoudige verzorgende taken: uiterlijke verzorging, aan- en uitkleden 
 Ondersteunen bij ADL-taken zoals wassen, helpen bij toiletgang, bed opmaken 
 Ondersteunen bij maaltijd(bereiding) van cliënten; assisteren bij eten en drinken. 
 Hulp bij beschermende kleding aan- en uittrekken  
 Vervoer en/begeleiding cliënten naar therapie/activiteiten/ onderzoeksruimte 
 Kamercheck bij nieuwe opnames (naambordje, hygiëne en aanwezigheid van 

inventaris) 
 Bestellingen in ontvangst nemen en opruimen  
 Voorraden hygiënekits (coronakits/karren) aanvullen 

Ondersteuner veiligheid  Ondersteuning bij receptie/portiersfunctie  
 Te woord staan en/of doorverwijzen van publiek of bezoekers. 
 Registratie en instructie bezoekers & controle op naleving hygiëne-maatregelen 

bezoekers  
 Assisteren bij preventief toezicht  
 Bewaken toegang 
 Assisteren bij het opmerken afwijkend gedrag onder bezoekers of derden  
 Uitvoeren van veiligheidschecks volgens procedure 

 


