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Toelichting

In deze functiebeschrijving zijn die elementen opgenomen, die van belang zijn
voor de beeldvorming en niveaubepaling van de functie

FWG 35

Algemene kenmerken
De begeleiders wonen hebben als taak professioneel hoogwaardige en verantwoorde zorg te bieden
aan cliënten die bij FSG wonen. De cliënten zijn, afhankelijk van de mate van verstandelijke
beperking, woonachtig in woningen op terrein van FSG of woonlocaties in de omgeving.
Voor cliënten met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en een complexe hulpvraag
is het expertisecentrum van FSG beschikbaar.
Plaats in de organisatie
De begeleider wonen III ontvangt hiërarchisch leiding van de manager bij wie de functie is
gepositioneerd en geeft zelf geen leiding.
Doel van de functie
De begeleider wonen III geeft directe verzorging en begeleiding aan cliënten in hun woonsituatie, te
weten binnen de woongroep, gezinshuis en/of via ambulante zorgverlening.
Toelichting
De begeleider wonen III is gekwalificeerd en bekwaam. Kan alle voorkomende werkzaamheden in
het kader van teamtaken en groepsdiensten op eigen initiatief en zelfstandig verrichten. Kan in dat
kader ook actief de incidentele en routinematige contacten met wettelijke vertegenwoordigers
onderhouden.
Resultaatgebieden
1. Cliënten begeleiden
- verzorgt, begeleidt en ondersteunt bewoners overeenkomstig zorgplannen, teamafspraken en
instructies van deskundigen
- observeert bewoners, signaleert veranderingen in hun situatie en onderneemt relevante actie;
neemt deel aan cliëntbesprekingen
- onderhoudt actief contacten met wettelijk vertegenwoordigers en familie
- is attent en speelt in op zich voordoende wisselende (en onrustige) situaties, die zich voordoen
binnen en van invloed zijn binnen de woning
- is in staat om professioneel om te gaan met uiteenlopende vormen van moeilijk verstaanbaar
gedrag en psychische problematiek.
- stimuleert en begeleidt (organiseert) individuele en groepsgerichte activiteiten en
vrijetijdsbesteding in en vanuit de woonsituatie.
- deelt medicijnen rond; voert controle uit op door anderen uit te delen medicijnen, ondersteunt
bij verrichtingen ADL-activiteiten en voert zo nodig verpleegtechnische handelingen uit
- draagt zorg voor dan wel ziet er op toe dat de financiële, materiële en huishoudelijke zaken van
cliënten op orde zijn
- draagt zorg voor een goede leefsfeer, voor veiligheid en welbevinden alsmede voor correcte
bejegening van de cliënten.
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Resultaat: werkzaamheden uitgevoerd, zodanig dat ten behoeve van de cliënt adequate begeleiding
is gerealiseerd.
2. Overige werkzaamheden
- wordt belast met de uitvoering van algemene werkzaamheden binnen de woning
Resultaat: werkzaamheden uitgevoerd zodanig, dat de continuïteit in ondersteuning is gewaarborgd.
Profiel van de functie
- kennis op niveau mbo 3/4 is vereist alsmede ervaring in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking, kennis van en overzicht over de groep en de teamtaken, kennis van de
organisatie en procedures kennis van automatisering en informatisering behorend bij de functie
- werkzaamheden worden uitgevoerd volgens regels en instructies en binnen het kader van
individuele zorgplannen; dagelijkse problemen worden zelfstandig opgelost
- sociale vaardigheden zoals tact, geduld, invoelend vermogen en motiveren en stimuleren zijn
vereist bij de dagelijkse zorgverlening
- schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het schrijven van rapportages,
voor de overdracht van informatie binnen het zorgteam en in de contacten met cliënten waarbij
gebruik wordt gemaakt van mimiek
- bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van ADL-activiteiten, verzorgende
werkzaamheden en eenvoudige verpleegtechnische handelingen
- oplettendheid is vereist bij het verrichten van verzorgende werkzaamheden en het signaleren
van veranderingen bij cliënten
- volharding en doorzettingsvermogen zijn van belang bij het motiveren en stimuleren van cliënten
in de zelfredzaamheid; ordelijkheid en hygiëne zijn vereist bij het verzorgen van cliënten;
integriteit is vereist in verband met het beschikken over kennis van vertrouwelijke gegevens van
cliënten
- inconveniënten: (enige) psychische belasting i.v.m. omgang met emotioneel geladen situaties; er
is kans op letsel als gevolg van agressief gedrag van cliënten; enige fysieke belasting kan ontstaan
in de omgang (begeleiding en verzorging) met cliënten
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