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A: DOELOMSCHRIJVING 

 

Draagt zorg voor de ondersteuning, begeleiding en/of verzorging van cliënten in de verblijfslocaties 

of binnen de ambulante zorg op basis van de samenwerkingsovereenkomst. Draagt bij aan de 

totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de samenwerkingsovereenkomst binnen de locatie of het cluster en het realiseren van een optimaal 

woon-, leef- en werkklimaat voor de cliënt, waarbij sprake is van een specifieke 

ondersteuningsvraag. 

 

 

B: ORGANISATIE 

 

Plaats in de organisatie: 

De begeleider ontvangt directe leiding van de teamleider, kan voor inhoudelijk en organisatorisch 

advies of aanwijzingen terecht bij teamleden en/of teamleider en kan voor specifieke zaken  ten 

aanzien van de samenwerkingsovereenkomst advies en aanwijzing ontvangen van de persoonlijk 

begeleider. De begeleider geeft functionele aanwijzingen aan de assistent-begeleider. 

 

Contacten intern/extern: 

De begeleider onderhoudt intern contacten met teamleider en teamleden en voert overleg met 

verschillende disciplines, naar gelang de situatie zich voordoet. De begeleider heeft externe 

contacten met familie/vertegenwoordigers en het netwerk van de cliënt. Voor de dagelijkse gang 

van zaken zijn er contacten noodzakelijk met bijv. leveranciers, apotheek, etc. 

 

 

C: FUNCTIEGEBONDEN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

1. Bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst 

2. Cliëntondersteuning 

3. Bijdragen aan een optimaal woon-, leef- en werkklimaat 
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D: UITWERKING IN ACTIVITEITEN 

 

 Bijdragen aan de totstandkoming en uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst: 

 Levert een bijdrage aan de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomsten; 

 Voert de afspraken uit de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst uit; 

 Bedenkt samen met de cliënt activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de doelen; 

 Doet voorstellen voor bijstelling van de samenwerkingsovereenkomst op basis van observatie 

en evaluatie; 

 Rapporteert op basis van de vastgestelde doelen in de samenwerkingsovereenkomst; 

 Neemt deel aan cliënt- en teambesprekingen. 

 

Resultaat: 

 De samenwerkingsovereenkomst is afgestemd op de individuele ondersteuningsvraag. 

 De samenwerkingsovereenkomst is uitgevoerd conform de daarvoor geldende richtlijnen en 

kwaliteitseisen. 

 Op basis van observatie en evaluatie worden voorstellen gedaan aan de persoonlijk begeleider. 

 

Clientondersteuning: 

 Stimuleert en biedt ondersteuning op basis van de samenwerkingsovereenkomst bij het 

structureren van de dagelijkse activiteiten en het realiseren van de vastgestelde doelen; 

 Bouwt een respectvolle relatie op met cliënten en hun omgeving (netwerk); 

 Vindt tijdens het contact evenwicht in afstand nemen voor goede begeleiding en de 

noodzakelijke nabijheid voor het opbouwen van een samenwerkings- of vertrouwensband; 

 Besteedt aandacht aan de ontwikkeling van cliënten, geeft hen ruimte om zich te kunnen 

ontplooien in hun sociaal emotionele ontwikkeling en vergroot waar mogelijk de 

zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid van cliënten; 

 Ondersteunt en stimuleert de cliënt bij het voeren van de regie over zijn leven en neemt 

zonodig de regie over; 

 Biedt zo nodig ondersteuning bij en houdt toezicht op lichamelijk verzorging; 

 Voert zo nodig eenvoudige verpleegtechnische handelingen uit; 

 Draagt zorg voor het beheer en/of toedienen van de voorgeschreven medicatie en leeft 

medicatievoorschriften na; 

 Signaleert en rapporteert vragen en knelpunten ten aanzien van sociaal-, psychisch-, en 

fysiek welbevinden en lost deze binnen bestaande afspraken op; 

 Voert administratieve verrichtingen uit en regelt praktische zaken ten behoeve van de 

cliëntondersteuning. 

 

Resultaat: 

 De cliëntondersteuning is uitgevoerd conform de geldende afspraken en voldoet aan de 

gestelde kwaliteitseisen. 

 Cliënten zijn respectvol bejegend conform de gedragscode van Prezzent.  

 

Bijdragen aan een optimaal woon-, leef- en werkklimaat: 

 Voert huishoudelijke werkzaamheden uit op aanwijzing of op basis van de 

samenwerkingsovereenkomst, al dan niet met cliënten; 

 Houdt de woonomgeving van de cliënten op orde, schoon en veilig; 

 Leeft veiligheidsvoorschriften en kwaliteitsbeleid na; 

 Stimuleert cliënten deel te nemen aan het zorgdragen voor de eigen woon-, leef- en 

werkomgeving; 

 Stimuleert en initieert deelname aan individuele en groepsactiviteiten op basis van de in de 

samenwerkingsovereenkomst vastgestelde doelen; 
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 Stimuleert cliënten in het aangaan en onderhouden van zijn eigen netwerk; 

 Motiveert de sociale omgeving van de cliënt om actief mee te denken en een actieve bijdrage 

te leveren aan het creëren van een optimale situatie en ontwikkeling van de cliënt. 

 

Resultaat: 

 Het woon-, leef- en werkklimaat is zodanig ingericht waardoor cliënten zich thuis en veilig 

voelen in de omgeving. 

 De leefruimten zijn schoon en hygiënisch; 

 Het netwerk van de cliënt is in beeld en wordt actief betrokken bij het beantwoorden van de 

vraag van de cliënt. 

 

Overige taken: 

 Houdt eigen deskundigheid en ontwikkeling in het vakgebied bij; 

 Brengt zelf actief in de gesprekken met de teamleider naar voren welke behoefte aan 

deskundigheidsbevordering hij/zij heeft; 

 Levert een constructieve bijdrage aan het samenwerkingsproces binnen het team; 

 Deelt kennis en ervaringen met collega’s om de kwaliteit van zorg en dienstverlening te 

verbeteren; 

 Blijft reflecteren op het gebruik van protocollen en handelen van zichzelf en collega’s; 

 Kan in opdracht van de teamleider organisatorische taken toegewezen krijgen; 

 Kan in opdracht van de teamleider deelnemen in project- en/of werkgroepen. 

 

 

E: FUNCTIE-EISEN 

 

Kennis 

Beschikt over een zorggerelateerde opleiding op minimaal MBO-niveau 3, bij voorkeur aangevuld 

met enige jaren relevante werkervaring. Kennis van methodisch handelen is vereist om een 

bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming en uitvoering van 

samenwerkingsovereenkomsten. Is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de zorg en de 

organisatie en de systemen en protocollen binnen de organisatie. Beschikt over kennis van de 

specifieke doelgroep waarmee wordt gewerkt (autisme, epilepsie, gedragsproblematiek, verslaving 

etc.). Enige kennis van automatisering is gewenst in verband met het digitale rapportagesysteem. 

 

Zelfstandigheid 

Werkt zelfstandig en in teamverband binnen richtlijnen en werkafspraken die in de 

samenwerkingsovereenkomsten zijn vastgelegd. Collega’s kunnen worden geraadpleegd en er is 

een terugvalmogelijkheid op de teamleider. In acute situaties worden naar eigen inzicht prioriteiten 

gesteld en worden niet alledaagse problemen t.a.v. cliënten met een specifieke 

ondersteuningsvraag opgelost. Alle voorkomende diensten worden gedraaid. 

 

Sociale vaardigheden 

Tact en invoelend vermogen zijn vereist bij het verzorgen, ondersteunen en begeleiden van 

cliënten, het aanleren van vaardigheden, stimuleren van zelfredzaamheid en bij omgang met 

familie/relaties van de cliënt alsmede met collega’s. Probleemoplossend vermogen, overtuigings- 

en daadkracht en het kunnen omgaan met tegenstellingen zijn vereist bij het uitvoeren van de 

samenwerkingsovereenkomsten. Er worden eisen gesteld aan het kunnen omgaan met emoties, 

zowel van de cliënt als van zichzelf, en het sturen en beïnvloeden van gedrag.  
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Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

In contacten met cliënten en familie/relaties kan immateriële schade ontstaan waardoor de 

belangen van de cliënt en/of het imago van de organisatie geschaad kunnen worden. Kans op 

schade bestaat door onzorgvuldig beheer van cliëntmiddelen en – eigendommen. 

 

Uitdrukkingsvaardigheid 

Bij contacten met cliënten is het vereist dat je kunt uitleggen wat je doet en waarom je iets doet. 

Bewustzijn van je eigen communicatie is nodig in het contact met cliënten. Mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid is van belang bij het adequaat te woord staan van familie/relaties van de 

cliënt, collega’s en andere instanties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het 

opstellen van rapportages en het leveren van een bijdrage aan de samenwerkingsovereenkomst. 

Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen.  

 

Bewegingsvaardigheid 

Bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van verzorgende en eenvoudige 

verpleegtechnische handelingen.   

 

Oplettendheid 

De functie vereist aandacht en opmerkzaamheid bij de uitvoering van de werkzaamheden waarbij 

onder invloed van groepsinteracties en gedrag van individuele cliënten frequent verstoringen 

optreden. Onvoldoende oplettendheid kan ernstige consequenties hebben voor de voortgang en 

kwaliteit van het eigen werk of het welbevinden van cliënten. Observerend en signalerend 

vermogen is vereist voor het interpreteren van de actuele ondersteuningsvraag van de cliënt.  

 

Overige functie-eisen 

Geduld en doorzettingsvermogen zijn nodig bij het begeleiden, ondersteunen en verzorgen van 

cliënten. Eisen worden gesteld aan ordelijkheid en hygiëne bij het omgaan met cliënten. Eisen 

worden gesteld aan integriteit in verband met het beschikken van vertrouwelijke informatie over 

cliënten en aan representativiteit bij het te woord staan van familie/relaties van de cliënt. In staat 

zijn signalen te interpreteren die de cliënt afgeeft over het persoonlijk welbevinden. Onderschrijft 

de visie en kernwaarden zoals deze door de organisatie zijn opgesteld en vertaalt dit in handelen. 

 

Inconveniënten 

Enige fysieke belasting kan optreden bij het ondersteunen van cliënten. Bij werken onder tijdsdruk 

en de confrontatie en omgang met gedragsproblematiek kan psychische belasting optreden. Bij het 

verrichten van verpleegtechnische handelingen is er kans op letsel (prikaccidenten).   

 

 

Functiebeschrijving vastgesteld door de bestuurder op:  22 februari 2012 

FWG-indeling vastgesteld door de bestuurder op:           22 februari 2012 
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