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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 25

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 I ontvangt hiërarchisch leiding van de manager bij wie de functie is
gepositioneerd en geeft zelf geen leiding.
Doel van de functie
De begeleider wonen I voert, onder directe begeleiding, assisterende taken uit bij de verzorging van
cliënten in hun woonsituatie.
Toelichting
De begeleider wonen I verricht, in de directe nabijheid van een gekwalificeerd begeleider,
assisterende taken bij de verzorging van cliënten in een woonsituatie. Kan, met in achtneming van
deze voorwaarde, gedurende korte tijd (maximaal 1 uur) in aanwezigheid van cliënten huishoudelijke
en eenvoudige verzorgende taken verrichten, individuele begeleiding en/of verzorging en begeleiding
geven bij vervoer.
Resultaatgebieden
1. Cliënten ondersteunen
- voert, op basis van instructies, ADL-activiteiten en verzorgende werkzaamheden uit en biedt
praktische dienstverlening aan cliënten overeenkomstig zorgplannen, teamafspraken en
instructies van deskundigen
- ziet in dit verband toe op de persoonlijke verzorging van cliënten, zoals bijvoorbeeld het zich
wassen, schone kleren dragen en begeleidt hier, indien nodig, bij; ondersteunt en begeleidt de
cliënten bij voorkomende huishoudelijke werkzaamheden
- assisteert desgevraagd bij verpleegtechnische handelingen
- draagt actief bij aan de huiselijke sfeer en vrije tijdsbesteding, waarin de cliënten zich kunnen
ontplooien.
Resultaat: werkzaamheden uitgevoerd, zodanig dat de cliënt adequate ondersteuning heeft
gekregen.
2. Overige werkzaamheden uitvoeren
- kan worden belast met de uitvoering van eenvoudige algemene werkzaamheden binnen de
woning
Resultaat: werkzaamheden uitgevoerd zodanig, dat de continuïteit in ondersteuning is gewaarborgd.
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Profiel van de functie
-

-

-

kennis op niveau mbo 2 is vereist alsmede enige ervaring in de zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking, globale kennis van de organisatie, taken en regels binnen het team en
elementaire kennis van informatisering behorend bij de functie
voert de opgedragen werkzaamheden volgens concrete werkinstructies uit met in achtneming
van gangbare regels en richtlijnen; rapporteert lacunes en gebreken
luisteren, tact en empathisch vermogen in de omgang met cliënten en / of familieleden en
collega’s; klantgerichtheid in het kader van ondersteuning en begeleiding
uitdrukkingsvaardigheid i.v.m. het duidelijk uitleg kunnen geven over de gang van zaken in de
woonsituatie
bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van ADL-werkzaamheden
oplettendheid is vereist bij het uitvoeren van de verzorgende werkzaamheden en bij het
signaleren van bijzonderheden ten opzichte van het zorgplan
geduld en doorzettingsvermogen zijn vereist bij het stimuleren van de zelfredzaamheid van
bewoners; eisen worden gesteld aan ordelijk en hygiënisch werken bij het verrichten van
huishoudelijke en verzorgende werkzaamheden; integriteit is aan de orde vanwege inzage in
persoonlijke 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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