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februari 2012 
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30 

 

 

A: DOELOMSCHRIJVING 

De assistent begeleider assisteert en geeft uitvoering aan de dagelijkse verzorging, begeleiding en 

ondersteuning van cliënten in de verblijfslocaties op basis van de afspraken in de 

samenwerkingsovereenkomst. Verricht uitvoerende handelingen ten aanzien van dagelijkse 

levensverrichtingen. Stemt regelmatig af met collega-begeleiders en zorgt voor een goede 

(schriftelijk) overdracht van informatie. Levert een bijdrage aan een optimaal woon-, leef- en 

werkklimaat voor de cliënt. 

 

 

B: ORGANISATIE 

 

Plaats in de organisatie: 

De assistent-begeleider werkt altijd onder verantwoordelijkheid en in directe aanwezigheid of met 

achterwacht van de begeleider en/of persoonlijk begeleider. De assistent-begeleider ontvangt 

directe leiding van de teamleider, kan voor inhoudelijk en organisatorisch advies of aanwijzingen 

terecht bij teamleden en/of teamleider. 

 

Contacten intern/extern: 

De assistent-begeleider onderhoudt intern contacten met teamleider en teamleden. De assistent-

begeleider heeft incidenteel contacten met familie/vertegenwoordigers van de cliënt en heeft enig 

contact met andere disciplines, zoals thuiszorg, dokter, apotheek etc. 

 

 

C: FUNCTIEGEBONDEN TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 

 

1. Het bieden van ondersteuning bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL); 

2. Cliëntondersteuning;  

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

 

Het bieden van ondersteuning bij Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen: 

 Assisteert begeleiders bij de dagelijkse verzorging, begeleiding en ondersteuning van cliënten 

op basis van de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst; 

 Biedt ondersteuning bij de lichamelijke zorg c.q. de persoonlijke verzorging, toiletgang, 

bewegen en verplaatsen, eten en drinken; 

 Rapporteert algemene zaken in het rapportagesysteem; 

 Signaleert en verschaft informatie richting (persoonlijk) begeleiders met betrekking tot de 

algemeen dagelijkse levensverrichtingen; 

 Zorgt voor afstemming van ADL op de vraag en de mogelijkheden van de cliënten; 

 Verleent zorg volgens voorschriften, richtlijnen en visie/ protocollen van de organisatie; 

 Neemt deel aan teambesprekingen. 

 

Resultaat: 

 De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. 

 De ADL is afgestemd op de vraag en mogelijkheden van de cliënten. 

 

Cliëntondersteuning: 

 Biedt ondersteuning op basis van de samenwerkingsovereenkomst bij het structureren van de 

dagelijkse activiteiten; 

 Bouwt een respectvolle relatie op met cliënten; 

 Signaleert veranderingen in de gezondheid, het welbevinden of de zorgbehoefte van de 

cliënten; 

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

 Ondersteunt bij eenvoudige praktische, sociale en emotionele problemen; 

 Voert eenvoudige 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 het manifest en 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. 

  

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. 

 

Overige taken: 

 Levert een constructieve bijdrage aan het samenwerkingsproces binnen het team; 

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

deskundigheidsbevordering hij/zij heeft; 

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

verbeteren. 
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E: FUNCTIE-EISEN 

 

Kennis 

Beschikt over een zorggerelateerde opleiding op minimaal MBO-niveau 2, bij voorkeur aangevuld 

met praktische ervaringskennis op het gebied van verzorging, ondersteuning en/of begeleiding. 

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 altijd onder verantwoordelijkheid en in directe aanwezigheid of met achterwacht van de 

begeleider en/of persoonlijk begeleider. Werkt binnen richtlijnen en werkafspraken die in de 

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

een terugvalmogelijkheid op de teamleider. Alle voorkomende diensten worden gedraaid, met 

uitzondering van slaapdiensten en diensten die volledige zelfstandigheid vereisen. 

 

Sociale vaardigheden 

Er worden eisen gesteld aan sociale vaardigheden in contact en omgang met bewoners. Een 

dienstverlenende instelling is vereist waarbij tact en luisteren van belang zijn. De assistent-

begeleider levert een bijdrage aan een goede onderlinge samenwerking. 

 

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 de eigen communicatie is nodig in het contact met cliënten. Mondelinge 

uitdrukkingsvaardigheid is van belang indien sprake is van het te woord staan van familie/relaties 

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

schrijven van een eenvoudige algemene rapportage. Kan in teamverband feedback geven en 

ontvangen, kan reflecteren op eigen handelen.  

 

Bewegingsvaardigheid 

Bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van verzorgende en huishoudelijke 

werkzaamheden.   

 

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.  

 

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. 
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Inconveniënten 

Er is sprake van fysieke belasting bij til- en huishoudelijke werkzaamheden en de verzorging van 

cliënten. Bij werken onder tijdsdruk en de confrontatie en omgang met gedragsproblematiek kan 

psychische belasting optreden.   

 

 

Functiebeschrijving vastgesteld door de bestuurder op: 22 februari 2012 

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