Begeleider gehandicaptenzorg
Niveau: 3

De begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden met
verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij werkt in een team samen met
andere begeleiders. De begeleider gehandicaptenzorg is in staat hulp te bieden bij wonen, werken en/
of dagbesteding. Hij draagt zorg voor een gezond en veilig leefklimaat. De begeleider gehandicaptenzorg
verzorgt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat de zelfredzaamheid van cliënten
te stimuleren. De begeleider gehandicaptenzorg biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke
verzorging of het huishouden. Hij is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van
cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN
Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
•

Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten

•

Ondersteunt, informeert en adviseert de cliënt en naastbetrokkenen bij het behouden en
stimuleren van de ontwikkeling

•

Voert verpleegtechnische handelingen uit

•

Begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
•

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

•

Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging

•

Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

•

Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

•

Reageert op onvoorziene en crisissituaties

•

Stemt de werkzaamheden af

•

Evalueert de geboden ondersteuning

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
•

Werkt aan de eigen deskundigheid

•

Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Begeleider specifieke doelgroepen
Niveau: 3

De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische) ziekten,
zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. Hij werkt in een team samen met andere
begeleiders. De begeleider specifieke doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te
stimuleren en het zelfstandig functioneren te herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte
ondersteuning en zorg op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding.
De begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij
is in staat veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te
anticiperen.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN
Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
•

Levert een bijdrage aan het ondersteuningsplan

•

Begeleidt specifieke doelgroepen en hun naastbetrokkenen bij (dagelijkse) activiteiten

•

Ondersteunt de cliënt gericht op zelfmanagement en/of maatschappelijke participatie

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
•

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

•

Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging

•

Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

•

Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

•

Reageert op onvoorziene en crisissituaties

•

Stemt de werkzaamheden af

•

Evalueert de geboden ondersteuning

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
•

Werkt aan de eigen deskundigheid

•

Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg
Niveau: 4

De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen van alle leeftijden
met verstandelijke, lichamelijke, zintuigelijke of meervoudige beperkingen. Hij richt zich afhankelijk van
de cliënt en de situatie op het leren leven met de beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie
en de zelfredzaamheid van de cliënt. De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg verzorgt cliënten zowel
individueel als in groepsverband. Hij biedt praktische hulp aan cliënten bij hun persoonlijke verzorging. De
persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg draagt bij aan een gezond en veilig leefklimaat. Hij is in staat
veranderingen in het gedrag of de fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen.
De persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in
de gaten en werkt op meso- en macroniveau.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN
Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg
•

Stelt het ondersteuningsplan op

•

Ondersteunt cliënt/naastbetrokkenen bij het voeren van de regie

•

Ondersteunt en motiveert een groep cliënten bij activiteiten

•

Ondersteunt de cliënt bij het leggen en onderhouden van contacten en betrekt naastbetrokkenen

•

Voert verpleegtechnische handelingen uit

•

Voert beheertaken uit

•

Voert coördinerende taken uit

•

Begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
•

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

•

Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging

•

Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

•

Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

•

Reageert op onvoorziene en crisissituaties

•

Stemt de werkzaamheden af

•

Evalueert de geboden ondersteuning

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
•

Werkt aan de eigen deskundigheid

•

Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Niveau: 4

De persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen ondersteunt cliënten van alle leeftijden met (chronische)
ziekten zoals psychiatrische en psychogeriatrische stoornissen. De persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen is in staat de zelfredzaamheid van cliënten te stimuleren en het zelfstandig functioneren te
herstellen, behouden of ontwikkelen. Hij biedt vraaggerichte ondersteuning en zorg op het gebied van
de persoonlijke verzorging, wonen, huishouden en dagbesteding. De persoonlijk begeleider specifieke
doelgroepen ondersteunt cliënten zowel individueel als in groepsverband. Hij is in staat veranderingen
in het gedrag of fysieke gesteldheid van cliënten te signaleren en hierop te anticiperen. De persoonlijk
begeleider specifieke doelgroepen heeft een helikopterview, houdt landelijke ontwikkelingen in de gaten
en werkt op meso- en macroniveau.

KERNTAKEN EN WERKPROCESSEN
Bieden van ondersteuning aan specifieke doelgroepen
•

Schrijft het ondersteuningsplan

•

Begeleidt de cliënt bij het versterken van de eigen kracht

•

Ondersteunt de cliënt bij maatschappelijke participatie

•

Betrekt en ondersteunt naastbetrokkenen

•

Voert coördinerende taken uit

•

Begeleidt nieuwe collega’s, stagiaires en/of vrijwilligers

Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
•

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt

•

Ondersteunt de cliënt bij de persoonlijke verzorging

•

Ondersteunt de cliënt bij wonen en huishouden

•

Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding

•

Reageert op onvoorziene en crisissituaties

•

Stemt de werkzaamheden af

•

Evalueert de geboden ondersteuning

Werken aan kwaliteit en deskundigheid
•

Werkt aan de eigen deskundigheid

•

Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg

