
Functie-analyse
Casemanager SamenOud

Binnen SamenOud speelt de casemanager als lid van het Ouderenzorg Team 

een centrale rol bij het realiseren van samenhangende, preventieve en 

proactieve zorg en begeleiding voor ouderen. Binnen SamenOud vervult zowel 

de wijkverpleegkundige als de ouderenadviseur de rol van casemanager. 

Om inzicht te geven in de benodigde competenties behorende bij de rol van 

casemanager SamenOud, is een functie-analyse opgesteld. 

De casemanager organiseert en coördineert het zorg- en begeleidingsproces van 
thuiswonende kwetsbare ouderen (de ouderenadviseur) of ouderen met complexe 
zorgbehoeften (de wijkverpleegkundige). Tegelijk ondersteunt en stimuleert de 
casemanager de ouderen in hun eigen regie en zelfredzaamheid zodat zij zo lang als 
mogelijk onafhankelijk kunnen blijven. Door de langdurige en structurele contacten 
ontstaat een vertrouwensband. Hierdoor weet  de casemanager wat belangrijk is voor 
de oudere en is zij/hij beter in staat aan te sluiten bij de behoeften van de oudere en 
kan zij/hij zo nodig preventief actie ondernemen zodat escalaties voorkomen kunnen 
worden. 

Om de rol van casemanager te concretiseren en om de benodigde  opleidingen en 
trainingen te kunnen ontwikkelen, is aan mr. Rudi Hilberts van het Wenckebach Instituut 
(UMCG) gevraagd een functie-analyse op te stellen. Binnen de functie-analyse worden 
de resultaatgebieden en de gedragskenmerken beschreven. De resultaatgebieden 
komen overeen met de stappen binnen het zorg- en begeleidingsproces dat door de 
casemanager vorm gegeven wordt. Een gedragskenmerk, nodig om de resultaatgebieden 
te realiseren, is een verzameling van specifieke en observeerbare gedragingen die op 
logische en betrouwbare wijze aan dat gedragskenmerk kunnen worden gekoppeld. 

Aan deze functie-analyse casemanager SamenOud hebben naast mr. Rudi Hilberts, de 
projectleiders SamenOud en enkele casemanagers SamenOud een actieve bijdrage 
geleverd. 



Resultaatgebieden en bijbehorende prestatie-indicatoren

Gegevensverzameling  en/of  Opstellen Zorgleefplan

Betreft het namens de huisarts benaderen van de oudere met het profiel Kwetsbaar of Complexe zorgbehoeften 
voor het eerste huisbezoek met als doel het proces van ondersteunen en begeleiden te starten. Geeft aan dat 
indien de oudere dat op prijs stelt aanwezigheid van de naaste en/of mantelzorger(s) van de oudere bij het gesprek 
aanwezig  kan zijn.
Neemt de anamnese af en inventariseert in één of meerdere gesprekken de (potentiële ) gezondheidsproblemen 
en/of beperkingen en (toekomstige) wensen en behoeften van de oudere op het gebied wonen, welzijn en zorg. 
Inventariseert welke onderwerpen prioriteit hebben en/of waaraan de oudere iets wil veranderen. Bespreekt  
samen met de oudere welke mogelijkheden er zijn om die problemen zoveel als mogelijk op te lossen of te beperken 
en die ook het beste aansluiten bij de wensen, mogelijkheden en behoeften van de oudere. Bespreekt en noteert 
de verzamelde gegevens met de oudere in het zorgleefplan.  

• Benadert de ouder (telefonisch) voor het maken voor een afspraak voor een huisbezoek namens de huisarts en 
in het kader van SamenOud.

• Verzamelt op gestructureerde wijze gegevens over de situatie van de oudere op de terreinen wonen, welzijn en 
zorg.

• Geeft duidelijk en begrijpelijk aan wat de bedoeling van het huisbezoek is.
• Legt het doel van SamenOud  uit.
• Benadrukt dat de oudere in het gehele traject de regie heeft en houdt.
• Beantwoordt tijdens de huisbezoeken vragen over SamenOud. 
• Neemt rustig de tijd en geeft ruimte en/of stimuleert de oudere om vragen te stellen.
• Stelt zich onafhankelijk op en stelt de zorgbehoefte van de oudere centraal en niet het aanbod, de methode, de 

discipline of de instelling.
• Waarborgt de privacy van de oudere, naaste of mantelzorgers.
• Maakt duidelijk dat gegevensverzameling tot doel heeft de problemen in termen van wonen, welzijn en zorg 

vast te stellen en het gewenste zorgaanbod te kiezen.
• Observeert belemmeringen en ergernissen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
• Inventariseert  of en welke ondersteuning de oudere krijgt van mantelzorgers, naasten en/of professionele 

hulpverleners.
• Inventariseert de wensen en behoeften van de oudere.
• Vraagt de oudere de ernst van (potentiële) problemen uit te drukken in een rapportcijfer (hogere score is 

ernstiger probleem) en ondersteunt de oudere daar zonodig bij.
• Vraagt de oudere het beoogde doel per probleem uit te drukken in een rapportcijfer (lager score is minder 

ernstig probleem) en ondersteunt de oudere daar zonodig bij.
• Waakt ervoor dat de oudere reële en haalbare doelen stelt. 
• Vraagt de oudere de haalbaarheid van de beoogde doelen uit te drukken in een rapportcijfer (hoge score is 

reëlere haalbaarheid) .
• Laat de oudere de prioriteiten stellen bij de keuze voor ondersteuning in zorg en begeleiding.
• Laat de oudere zelf bepalen of hij of zij gebruik wil maken van het zorgaanbod. (wonen, welzijn en zorg).
• Maakt een vervolgafspraak met de oudere.
• Het individuele zorgplan is het resultaat van overleg tussen de oudere en de casemanager nadat alle 

mogelijkheden zijn besproken en afgewogen.
• Registreert de gegevens in het Elektronisch Ouderen Dossier (EOD). 



Vaststellen Zorgleefplan

Betreft het bespreken van de verzamelde gegevens en het concept zorgleefplan met het Ouderenzorg Team en te 
toetsen aan het medische behandelplan en relevante voorgeschiedenis/ familie historie. Hierbij is specifiek aandacht 
voor preventie, de behandeling bij multimorbiditeit, polifarmacie, wonen en welzijn. Noteert adviezen (aanvullingen 
en/of wijzigingen) voor het concept zorgleefplan. Bespreekt de voorgestelde wijziging(en) en/of aanvullingen met 
de oudere alvorens deze op te nemen in het zorgleefplan. Het, al dan niet aangevulde of gewijzigde, zorgleefplan 
wordt daarna ter vaststelling aan de oudere voorgelegd. Wanneer de oudere dat op prijs stelt in aanwezigheid van 
de naaste en/of mantelzorger(s) van de oudere.

• Geeft op de agenda van het Ouderenzorg Team aan welke ouderen in het team besproken moeten worden.
• Verzamelt vooraf gegevens uit het HIS en bereidt het gesprek  voor.
• Formuleert de onderwerpen die in het team besproken moeten worden en de vragen waarop het team een 

antwoord moet geven..
• Vertegenwoordigt in het overleg de (belangen van) de oudere.
• Geeft in het team een duidelijke en gestructureerde uitleg van de wensen en behoeften van de oudere in relatie 

tot de klachten, mogelijkheden en wensen van de oudere en de wensen op gebied van wonen en welzijn. 
• Bespreekt de adviezen voor aanvulling en/of wijzigingen in het zorgleefplan van het Ouderenzorg Team met de 

oudere en licht die waar nodig toe.
• Benadrukt dat de oudere in alle gevallen de regie heeft en houdt. 
• Weet wat voor de oudere belangrijk is, waardoor beter in staat is aan te sluiten bij de behoeften van de oudere.
• Inventariseert eventuele vragen en beantwoord deze.
• Geeft de oudere bedenktijd of tijd om te overleggen met de naaste of mantelzorger(s).
• Vraagt de oudere (uiteindelijk) om het zorgleefplan vast te stellen.

Coördinatie Uitvoering,  Monitoring en Navigatie Zorgleefplan

Betreft de verantwoordelijkheid voor het starten van de acties vastgesteld in het zorgleefplan. De uitvoering en 
coördinatie van de uitvoering van het zorgleefplan, het maken van afspraken met de oudere, naaste, mantelzorgers, 
vrijwilligers en professionals over de daadwerkelijke begeleiding en zorgverlening. Bezoekt de oudere regelmatig 
en ondersteunt de oudere (indien nodig) in het uitvoeren van acties die  de zelfredzaamheid en het voeren van de 
eigen regie vergroten opdat de oudere zolang als mogelijk thuis kan blijven wonen. Volgt en inventariseert continu 
en nauwgezet de in gang gezette acties (monitoring). Gaat na of de gemaakte afspraken worden nageleefd en of het 
beoogde effect wordt bereikt. Activeert naasten, mantelzorger(s) vrijwilligers en/of professionals indien daartoe 
redenen zijn (navigeren). 

• Stelt de zorgbehoefte van de oudere centraal en niet het aanbod, de methode, de discipline of de instelling. 
• Ondersteunt  thuiswonende ouderen zodat zij zolang als mogelijk en wenselijk thuis kunnen blijven wonen.
• Geeft prioriteiten aan de beoogde resultaten van zorg en begeleiding.
• Heeft specifieke kennis van het ziektebeeld en de gevolgen van de ziekte.
• Heeft kennis van het totale zorgaanbod. 
• Kent hulpverleningsinstanties en heeft een uitstekend netwerk met hulpverleners.
• Maakt duidelijke afspraken met de professionele hulpverleners over activiteiten en te behalen resultaten.
• Betrekt de naaste en mantelzorger(s) (informele netwerk) van de oudere , indien nodig , bij het uitvoeren van 

het zorgleefplan.
• Bezoekt de oudere regelmatig om voortgang van de uitvoering van het zorgleefplan en de effecten op de 

gestelde doelen te bespreken en te evalueren.



Vervolg: Coördinatie Uitvoering,  Monitoring en Navigatie Zorgleefplan

• Bespreekt regelmatig de voortgang in de realisatie van het zorgleefplan en de behaalde resultaten in het 
Ouderenzorg Team.

• Bespreekt eventuele adviezen voor aanpassing en/of aanvulling van het Ouderenzorg Team met de oudere en 
registreert deze, indien de oudere instemt, in het EOD.

• Evalueert zonodig, maar minimaal 1 keer per jaar,  in het Ouderenzorg Team de verleende zorgintensiteit aan de 
oudere en bespreekt eventuele wijziging hierin met de oudere. 

• Benadert de ouderen respectvol.
• Stelt zich flexibel op en past aan zich bij de leefwijze van de oudere.
• Stimuleert (en ondersteunt zonodig) de oudere om de zelfredzaamheid en eigen regie te vergroten. 
• Evalueert bij de naasten, mantelzorger(s), informele en formele aanbieders van zorg en begeleiding of met de 

in gang gezette acties het beoogde resultaat wordt bereikt.
• Verifieert naleving van afspraken (monitoring) en stimuleert naleving indien daar aanleiding voor is (navigatie).
• Rapporteert alle relevante informatie over proces van uitvoering, effecten en behaalde resultaten in het EOD.
• Treedt indien nodig in overleg met de naaste, mantelzorger(s), vrijwilligers en  professionals over aanpassing of 

verbetering van de zorg en begeleiding.
• Volgt de oudere via regelmatige huisbezoeken en telefonische contacten om vroegtijdig problemen of 

veranderingen in de gezondheidstoestand en/of wensen en behoeften te signaleren en preventief actie te 
ondernemen. 

• Stimuleert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de oudere en ondersteunt de eigen regie over de eigen 
situatie en gezondheidsproblemen. 

• Maakt vervolgafspraken plannen met de oudere, rekening houdende met de agenda van de cliënt, naaste of 
mantelzorger.

Evaluatie Zorgleefplan

Betreft het samen met de oudere (aan het einde van het interventiejaar) op systematische wijze evalueren of en in 
welke mate de gestelde doelen in het zorgleefplan zijn behaald. Wanneer de oudere dat op prijs stelt in aanwezigheid 
van de naaste en/of mantelzorger(s) van de oudere.

• Plant tijdig een langer durend huisbezoek in. 
• Neemt rustig de tijd voor de evaluatie.
• Legt de oudere uit wat de bedoeling van de evaluatie is. 
• Geeft aan dat het juist voor de oudere belangrijk is dat de evaluatie plaatsvindt.
• Vraagt de oudere hoe hij/zij de situatie op het gebied van zorg, wonen en welzijn nu beleeft.
• Evalueert op systematische wijze (afnemen anamnese) de actuele gezondheidstoestand voor wonen, welzijn en 

zorg. 
• Stelt samen met de oudere vast of er sprake is van een verbetering in vergelijking met de start van het zorgleefplan.
• Herinnert de oudere, indien nodig, aan de gestelde doelen in het zorgleefplan.
• Bespreekt samen met de oudere en met het Ouderenzorg Team de gewenste intensiteit van zorg en begeleiding 

voor het komende jaar.
• Inventariseert samen met de oudere de prioriteiten voor het zorgleefplan voor de komende periode op het 

gebied van wonen, welzijn en zorg.
• Past in overleg met de oudere het zorgleefplan aan en doorloopt de hiervoor beschreven stappen opnieuw. 



Organisatie 

Betreft het organiseren en structureel tijd en ruimte plannen voor alle activiteiten van de ouderen die aan hun 
zorg zijn toegewezen van alle niet cliëntgebonden taken. Het maken van een jaarplan met het Ouderenzorg Team 
met afwisselend anamneses, evaluaties en voortgangsgesprekken van de ouderen in zorg, en dit vertalen naar een 
maand- en weekplanning. 

• Stelt  de juiste prioriteiten. 
• Bewaakt de voortgang, de kwaliteit en de resultaten van het werk.
• Houdt bij planning van de huisbezoeken ouderen rekening met de wensen en de mogelijkheden van de oudere.
• Maakt duidelijke afspraken met de oudere.
• Plant en stemt tijdig af met de professionals.
• Onderneem t actie richting  naaste, mantelzorg en/of professionele begeleiders bij wijziging(en)  van de 

gezondheid en/of wijzigingen in de wensen, mogelijkheden of  behoeften van de oudere.
• Reserveert bij elke planning tijd en ruimte voor onverwachte en niet geplande gebeurtenissen.
• Houdt bij de planning van de Ouderenzorg rekening met de wensen en mogelijkheden van de leden van het 

Ouderenzorg Team.

Gedragskenmerken en bijbehorende prestatie-indicatoren

Luisteren

• Laat de ander uitspreken.
• Houdt voortdurend contact met gespreksdeelnemers.
• Geeft door gedrag en houding blijk van interesse in wat de gesprekspartners inbrengen. 
• Reageert op lichaamstaal en verbale signalen met relevante vragen. 
• Toetst of hij begrepen heeft wat de ander wilde zeggen. 
• Geeft een goede samenvatting van wat is gezegd.
• Vraagt opheldering, reden of oorzaak als wat de ander zegt niet helder is. 
• Stelt vragen als hij de indruk heeft dat de ander nog niet alles heeft gezegd. 
• Komt terug op wat eerder door de ander is gezegd.

Mondeling communiceren

• Spreekt duidelijk en verstaanbaar. 
• Praat rustig, neemt pauzes, let op reacties van de toehoorders. 
• Formuleert helder en duidelijk. 
• Spreekt in begrijpelijke taal. 
• De lichaamstaal, de gebaren, 'de nonverbale communicatie', is effectief en correct.
• Vermijdt vaktaal of legt een begrip uit de vaktaal duidelijk uit. 
• Brengt de bedoeling van een boodschap goed over.
• Toetst of de ander de boodschap goed heeft begrepen.
• Verheldert een probleem met een goed voorbeeld. 



Patiëntgerichtheid 

• Heeft oog voor de hulp en de diensten die mensen van elkaar zouden willen te ontvangen en is bereid die te 
geven.

• Geeft een helder beeld van wederzijdse verwachtingen. 
• Geeft duidelijk aan wat de volgende stap van de dienstverlening inhoudt. 
• Toont begrip voor de wensen en belangen van een klant. 
• Vraagt door, overtuigt zich van de bedoeling van een vraag .
• Levert maatwerk voor de klant, met diens belang als uitgangspunt. 
• Maakt duidelijke afspraken en zorgt voor follow up. 
• Vraagt of aan de verwachtingen, wensen of behoeften is voldaan, opent mogelijkheid tot correctie of bijstelling.

Plannen en organiseren

• Scheidt hoofdzaken van bijzaken.
• Stelt prioriteiten en werkt volgens plan.
• Treft in een verwarde situatie maatregelen om orde op zaken te stellen. 
• Formuleert concrete en meetbare resultaten die bereikt moeten worden. 
• Schakelt anderen in naar rato van bekwaamheid en interesse. 
• Houdt rekening met neveneffecten en met ontwikkelingen op de langere termijn. 
• Stelt de plannen bij als er onderweg hindernissen optreden. 
• Stelt een realistisch actieplan op, benoemt de benodigde middelen, tijdpad, mensen, etc.. 

Sensitiviteit

• Laat de oudere in zijn/haar waarde.
• Geeft ouderen de ruimte in het gesprek, nodigt uit tot inbreng.
• Reageert op bijzondere omstandigheden waarin een ander verkeert, gaat daar goed mee om. 
• Verwoordt gevoelens en behoeften van ouderen.
• Begrijpt dat iets pijnlijk ligt voor een ander en reageert daarop met adequaat gedrag. 
• Verzamelt op gestructureerde wijze gegevens over de situatie van de oudere op de terreinen wonen, welzijn en 

zorg.

Flexibel gedrag

• Hanteert verschillende manieren van aanpak om het gestelde doel te bereiken.
• Stapt af van een vooraf gemaakt plan, om een beoogd effect beter of eerder te bereiken.
• Kiest gemakkelijk verschillende werkwijzen om eenzelfde doel te bereiken.
• Wisselt tijdens het gesprek van informatie geven naar vragen stellen, van inhoud naar procedure, etc..
• Verandert onder tijdsdruk op praktische wijze van aanpak.
• Verandert op het juiste moment van gedrag bij weerstand.
• Past stijl van informeren aan, afhankelijk van situatie en persoon.
• Profiteert van een toevallige verandering in de omstandigheden.
• Toont afstand te kunnen nemen van emotionele situaties. 

Integriteit

• Neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen.
• Is zich goed bewust van eigen normen en waarden en handelt consequent daar naar. 
• Handelt consequent volgens de beroepscode. Wijst andere gedragingen af .
• Staat voor gedane toezeggingen en verplichtingen. 
• Maakt geen misbruik van macht, voorkennis of persoonlijke informatie. 



• Gaat zorgvuldig om met het vertrouwen dat door patiënten en hulpvragers in de hulpverlening wordt gesteld. 
• Houdt aan normen vast, ook wanneer dit voor zichzelf nadeel, spanning of conflicten met zich mee brengt. 
• Kiest bij conflicten niet automatisch de kant van de sterkere partij, maar probeert het geheel te overzien en 

handelt daarnaar. 
• Meldt gemaakte fouten en neemt uit eigen beweging stappen om de schade te verminderen .

Samenwerken

• Doet concessies als het er om gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen. 
• Helpt anderen hun eigen doelen te bereiken. 
• Stelt gezamenlijk belang boven eigen belang.
• Steunt voorstellen van anderen, bouwt daarop voort in de richting van een gemeenschappelijk doel.    
• Blijft meedenken, levert bijdragen, ook wanneer er geen sprake is van een persoonlijk belang. 
• Zet zich in voor het bereiken van win/win opties. 
• Uit zich positief over prestaties van collega’s. 
• Helpt collega’s, biedt hulp aan. 
• Doet iets waardoor de spanningen in een groep verminderen.
• Vraagt hulp bij conflicten en problemen. 

Inzet

• Toont enthousiasme.  
• Presteert over de hele lijn beter dan gemiddeld.
• Ziet problemen en moeilijkheden als kansen voor goede acties.
• Stelt verbeteringen voor.
• Doet actief mee in het team.
• Doet iets om lacunes in kennis etc. aan te vullen.
• Werkt hard om een hoog prestatieniveau te bereiken.
• Stimuleert anderen tot prestaties door voorbeeldgedrag.  

Kritische situaties

• Neemt van de oudere de klusjes over; dan gaat het sneller.
• Vult de oudere vaak aan omdat hij/zij de verhalen al kent.
• Overziet het geheel aan activiteiten niet meer.
• Stelt zich op als therapeut richting de oudere.
• Past bij een gewijzigde situatie op het juiste momenten wijze de zorgverlening aan.
• Betrekt sociale netwerk op een motiverende wijze bij de begeleiding van de oudere.
• Kan goed zien dat anderen iets doen.
• Kleine stapjes zijn ook goed.  

Overige Competenties

• HBO-plus denk- en werkniveau.
• Kennis en ervaring over de gevolgen van het ouder worden.
• Kennis en ervaring over het aanbod op de terreinen wonen, welzijn en zorg.
• Heeft de basis- en vervolgtrainingen van het trainingsprogramma ‘Anders denken, anders doen van SamenOud 

gevolgd, of volgt deze. 
• Is op de hoogte van een breed en uitgebreid netwerk van vrijwilligers en professionals.
• Heeft een uitgebreid en gevarieerd informeel netwerk van vrijwilligers dat ingezet kan worden ten dienste van 

de oudere (en/of werkt actief aan het vergroten van deze netwerken).
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De Casemanager SamenOud...

...heeft een visie

“Ik sta ernaast. Als je er een plaatje van zou moeten maken zou ik zeggen [...] Even 
bij de hand pakken, bagage geven, en de ene keer kan je ze dan ook loslaten en de 
andere keer zal je ze af en toe even weer bij de hand moeten pakken. [...] Sinds ik 
vanuit de oudere kijk dan doe ik het op de manier zoals zij dat willen. Binnen hun 
levensstijl en maatstaven.”

...biedt ondersteuning

“Een casemanager is iemand die alles rondom de oudere volgt en ook kritisch volgt. 
Die dingen in werking zet en het blijft volgen. Die gaat kijken of dingen echt zijn 
gebeurd of dingen goed zijn gebeurd. Die anderen echt een zorg van de schouders 
neemt vind ik. En aan de andere kant ook wel weer iemand die ook de oudere kan 
prikkelen om weer dingen zelf te ondernemen. Even weer helpen ‘oh ja zo was het’, 
‘U kan het zelf het werkt zo..’, want vaak hebben mensen ook geen idee hoe dingen 
moeten. Dan kunnen ze het zelf. Dus het is twee kanten, én er naast staan, maar 
ook prikkelen om dingen weer zelf te ondernemen, zelf dingen te doen.”

...houdt een oogje in het zeil

“[…] ook al is er niet echt heel duidelijk een calamiteit te verwachten, juist dan kan 
het preventief werken om wel contact te houden. Mensen zijn soms niet zo heel 
goed in het verwoorden van hun wensen en verlangens.”

“Mensen moeten weten dat ze met hun hulpvraag waar dan ook terecht kunnen 
en dat ze serieus genomen worden en dat er gekeken wordt naar wat we kunnen 
betekenen.”

Colofon
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