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De Haardstee biedt begeleiding aan mensen met een (lichte) verstandelijke- en/of 
psychiatrische beperking op woonlocaties, door aanbieden van dagbesteding of bij 

mensen thuis. De begeleiding kenmerkt zich door aandacht voor eigen regie, eigen 

kracht, ontwikkeling en het sociale netwerk. 
De organisatie van de Haardstee is georganiseerd in zelforganiserende teams, onder 

aansturing van de manager en met ondersteuning van de teamcoach. 
 

De begeleider werkt op een locatie en/of bij cliënten thuis en is verantwoordelijk voor 

uitvoering van onderdelen van het ondersteuningsplan van de toegewezen cliënten. In 
voorkomende gevallen wordt in een 24/7 rooster gewerkt. 

 
Begeleider 

 

Doel van de functie 

Het ondersteunen van de cliënt bij het uitvoeren van onderdelen binnen de 
ondersteuningsplannen met als doel om de doelstellingen uit het ondersteuningsplan 

gericht op vergroten van eigen regie te bereiken. 
 

Plaats in de organisatie 

De begeleider ontvangt leiding van de manager.  
De begeleider kan functionele aanwijzingen ontvangen van persoonlijk begeleiders en/of 

regiebegeleiders. 

 

Interne en externe contacten  

• Heeft gesprekken met cliënten. 

• Heeft in het kader van de uitvoering van het ondersteuningsplan contacten met 
(steun) systemen van cliënten, waaronder familie, mantelzorgers, vrijwilligers, 

(externe) zorgverleners, instanties. 
• Neemt indien nodig deel aan cliëntbesprekingen en werkoverleg van het team. 

• Neemt deel aan (team)coachingbijeenkomsten onder begeleiding van de teamcoach. 

• Neemt deel aan projectgroepen. 
 

Hoofdtaken  

1. Uitvoeren van het ondersteuningsplan 
2. Leveren van een bijdrage aan ondersteuningsplannen 

3. Bijdrage leveren aan woonklimaat 

4. Registreren en rapporteren  
 

Uitwerking hoofdtaken 

1. Uitvoeren van het ondersteuningsplan 
Resultaat: Uitvoering en resultaten zoals afgesproken en vastgelegd 
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• Draagt bij aan het invulling geven van het individuele ondersteuningsplan van de 
cliënt waardoor de cliënt zich verder ontwikkelt. Stemt hierover af met de persoonlijk 

begeleider of regiebegeleider. 

• Werkt vanuit de vraag van de cliënt en ondersteunt de cliënt in het dagelijks leven, 
onder andere door structuur te bieden, te ondersteunen bij huishoudelijke taken en 

overzicht te bieden.  
• Geeft uitvoering aan het ondersteuningsplan door te structureren, het stellen van 

grenzen en het aanspreken van cliënten op hun gedrag. 

• Verricht ADL zorg en verstrekt medicatie conform de ondersteuningsplannen, de 
geldende protocollen en binnen de kaders van bevoegdheden. 

• Signaleert en rapporteert over veranderingen in het sociale, psychische en fysieke 
welbevinden van cliënten. 

• Heeft in het kader van de activiteiten contacten met het netwerk van de cliënt. 

• Ziet toe op de naleving van protocollen en richtlijnen op het gebied van veiligheid, 
hygiëne en dergelijke.  

• Betrekt waar nodig de persoonlijk begeleider, regiebegeleider, teamcoach, 

gedragsdeskundige en/of manager, draagt de coördinatie over aan de teamcoach, 
neemt in voorkomende gevallen bij incidenten actie om de veiligheid te waarborgen 

en draagt bij in de uitvoering van benodigde acties.  
 

2. Leveren van een bijdrage aan ondersteuningsplannen 

Resultaat: Actueel ondersteuningsplan 
 

• Doet op basis van waarnemingen voorstellen aan de persoonlijk begeleider of 
regiebegeleider voor aanpassing van onderdelen van het ondersteuningsplan. 

• Signaleert knelpunten in de uitvoering van activiteiten binnen het 

ondersteuningsplan, meldt deze aan de persoonlijk begeleider of regiebegeleider en 
doet voorstellen voor oplossingen. 

 

3. Bijdrage leveren aan woonklimaat 
Resultaat: Prettig woonklimaat op de locatie 

 
• Draagt samen met collega’s en cliënten zorg voor een prettige en veilige leefsfeer. 

• Draagt efficiënt gebruik en onderhoud van ruimtes, inventaris en materialen.  

 
4. Registreren en rapporteren  

Resultaat: Actuele administratie 
 

• Verzorgt de (met de ondersteuning samenhangende) administratie en rapportages. 

• Neemt deel aan (team)werkoverleggen. 
  

Gezichtspunten 

 
Kennis 

Vakkennis op mbo-3 niveau (afgeronde relevante opleiding).  
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Kennis van relevante wet- en regelgeving, procedures en richtlijnen binnen de 
organisatie. 

Kennis van de sociale kaart.  

Ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg, in het bijzonder voor de doelgroep van de 
Haardstee, worden bijgehouden door het volgen van bijscholing en het lezen van 

vakliteratuur. 
 

Zelfstandigheid 

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kaders van de ondersteuningsplannen, 
wet- en regelgeving, procedures, richtlijnen en protocollen uit de werkprocessen. 

Knelpunten in de dagelijkse werkzaamheden worden zelfstandig opgelost. Terugval is 
mogelijk op de manager, de teamcoach, de persoonlijk begeleider, regiebegeleider, 

bedrijfsleider dagbesteding of de gedragsdeskundige.  

 
Sociale vaardigheden 

Het begeleiden van cliënten stelt eisen aan sociale vaardigheden zoals tact, geduld, 

stimuleren, overtuigingskracht en inlevingsvermogen. In het kader van samenwerking is 
het van belang feedback te kunnen geven en ontvangen. 

 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 

De begeleider is verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderdelen van het 

ondersteuningsplan. Er is kans op immateriële schade (imago van de organisatie) in de 
contacten met cliënten en in de contacten met externen zoals leden van de 

steunsystemen van de cliënt. 
 

Uitdrukkingsvaardigheid 

De contacten met cliënten, hun systeem of andere zorgverleners stellen eisen aan 
mondelinge uitdrukkingsvaardigheid. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is nodig voor 

het opstellen van rapportages. 

 
Bewegingsvaardigheid 

De eisen aan bewegingsvaardigheid worden bepaald door het werken met de computer 
en het uitvoeren van ADL-zorg. 

 

Oplettendheid 
Het (zorgdragen voor) uitvoeren van het ondersteuningsplan, begeleiden van de cliënten 

en daarbij signaleren van veranderingen in de lichamelijke en psychische gesteldheid van 
cliënten stellen eisen aan oplettendheid. 

 

Overige functie-eisen 
Het motiveren en ondersteunen van de cliënt in het uitvoeren van activiteiten vraagt 

volharding, geduld en doorzettingsvermogen. Het uitvoeren van delen van het 
ondersteuningsplan en ondersteunen in ADL-zorg vereist systematisch en hygiënisch 

werken. Vanwege toegang hebben tot cliëntgegevens worden eisen gesteld aan 

integriteit en betrouwbaarheid. Representatief voorkomen en gedag zijn vereist vanwege 
de contacten met cliënten, hun systeem en andere zorgverleners. Het signaleren van 
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veranderingen in de gesteldheid van cliënten en interpreteren van gedrag stellen eisen 
aan gevoel voor menselijk lichaam. 

 

Inconveniënten  
Als gevolg van zowel incidentele verbale agressie van cliënten als confrontatie met leed 

en problemen van cliënten kan psychische belasting aan de orde zijn. Er is kans op het 
oplopen van persoonlijk letsel door agressief gedrag van cliënten. 


