
 
Profielschets  
Functienaam: Geluksbrenger 

 

Maximaal Leven 

Maximaal Leven wil de kwaliteit van leven vergroten voor kwetsbare mensen die in een 

zorginstelling wonen. Samen met geluksbrengers willen we, vanuit compassie voor de mens 

en passie voor het vak kwalitatief hoogwaardige resultaten boeken voor de kwetsbare 

mens, door in te zetten op drie onlosmakelijk verbonden fundamentele levensbehoeften. 

Te weten: dagbeleving op maat; juiste fysieke leefomgeving (binnen én buiten) en een 

passende bejegening. Onze kernwaarden zijn: compassie, enthousiasme, het verschil 

maken, kwaliteit en  resultaat. 

 

Plaats “binnen” de organisatie 

Geluksbrengers worden uitgezonden door Maximaal Leven. Maximaal Leven is de      

opdrachtgever van geluksbrengers. Zij zijn werkzaam als ZZP-er, betaalde vrijwilliger of 

resultaatgenieter en hebben allen een overeenkomst afgesloten met Maximaal Leven. 

Verschillende geluksbrengers (9 thema’s) werken in dezelfde zorginstelling. Er is 

afstemming over bewoners met zorgmedewerkers van de specifieke zorginstelling. Overige 

afstemming is met “collega-geluksbrengers” en Maximaal Leven.  

 

Belangrijkste “klanten” van de functie 

Bewoners van de zorginstelling. De zorginstelling is de klant van Maximaal Leven.     

Geluksbrengers doen hun werkzaamheden direct voor en met de bewoners van deze    

zorginstelling. 

  

Functiedoel 

Geluksbrengers zijn sociaal betrokken mensen die hun talenten ten dienste stellen 

aan bewoners van de zorginstelling. Zij dragen daarmee zorg voor een fijne dagbeleving op      

maat, rekening houdend met de behoefte, wensen en mogelijkheden van de bewoner.   

Werken met deze mensen vraagt om geduld en een open houding zonder oordeel.   

Geluksbrengers zijn vaardig in het creëren van een vertrouwde, veilige en open sfeer.  

Geluksbrengers zijn geïnteresseerd, bereid om te leren en willen kennis delen met  

andere geluksbrengers. Uitwisselen van ervaring zorgt voor de groei van elkaar en van 

Maximaal Leven. 



 
 

Kwaliteit van dienstverlening 

Iedere geluksbrenger is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van zijn of haar  

kennis over hun specifieke vakgebied en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen en 

innovaties hiervan. Deze (persoonlijke) ontwikkeling draagt bij aan de hoge kwaliteit van de 

dagbeleving die Maximaal Leven biedt.     

 

Functie - eisen 

1. Kennis 

- Minimaal MBO 4 denkniveau. 

- Certificaat basistraining Maximaal Leven. 

- Uitdragen, toepassen en weergeven van de visie, missie en kernwaarden van 

Maximaal Leven. 

- Beheersen van de Nederlandse spreek- en schrijftaal. 

  

2. Zelfstandigheid 

- Werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen gegeven richtlijnen en 

volgens overeenkomsten die Maximaal Leven met de zorginstellingen en 

geluksbrengers heeft. 

 

3. Sociale vaardigheden 

- Sociale vaardigheden beheersen en toepassen zoals vriendelijkheid, tact, geduld, 

rustig benaderen, stimuleren, ondersteunen, “verleiden” en motiveren zijn vereist in 

het contact met bewoners. 

- Geluksbrengers laten goede spreek- en luistervaardigheid zien en horen. Deze 

zetten zij in bij hun activiteiten. 

 

4. Risico en verantwoordelijkheid  

- Het uitvoeren van activiteiten en daarin flexibel meebewegen met het soms  

onvoorspelbare gedrag van de mens met dementie en andere bewoners. 

- Met respect voor de bewoner en zonder druk uit te oefenen, stimuleren en verleiden    

tot fijne geluksmomenten. 

- Verantwoordelijk voor de continuïteit van de eigen activiteit om borging van een  

structurele dagbeleving te creëren en een vertrouwensband op te bouwen met de  



 
bewoner. 

- Het signaleren en afstemmen van activiteiten op veranderende behoeften, 

wensen en mogelijkheden van de bewoner. 

- Er is een kans op het veroorzaken van materiële en immateriële schade, lichamelijk 

en/of geestelijk letsel aan bewoners bij het uitvoeren van activiteiten en bij het 

omgaan met materialen van de zorginstelling. 

  

5. Uitdrukkingsvaardigheid 

- Heldere mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn vereist bij het 

verstrekken van informatie aan de zorgmedewerker van de desbetreffende afdeling 

van de zorginstelling. Alsook bij het informeren, afstemmen en aanspreken van 

andere geluksbrengers. 

- Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met bewoners. 

  

6. Oplettendheid 

- Oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de activiteit door de geluksbrenger. 

Ook is oplettendheid vereist bij het beoordelen of deze het gewenste effect hebben 

op de behoefte en bij de wensen en mogelijkheden van bewoners waarbij gelijktijdig 

gelet dient te worden op geldende richtlijnen, procedures, wet- en regelgevingen. 

 

7. Overige functie-eisen 

- Houd rekening met individuele verschillen bij bewoners en weet dit aan te passen in  

het contact en bij de activiteit. 

- Integriteit en betrouwbaarheid zijn vereist bij het omgaan met vertrouwelijke 

bewonersinformatie. 

- Representatief voorkomen en gedrag is vereist bij contacten met bewoners, familie, 

vrijwilligers, collega’s en externen. 

- Gevoel voor materiaal is vereist bij het uitdenken van activiteiten alsook in de 

begeleiding van bewoners. 

 

Geluksbrengers overeenkomst Maximaal Leven 

Geluksbrengers werken altijd volgens een mantelovereenkomst met Maximaal Leven.  


