Functiebeschrijving Activerend begeleider

1. Kern van de functie
Activerende Begeleiding is gericht op het omgaan met de gevolgen van de aandoening
gericht op de stoornis. Activerende Begeleiding richt zich op stoornissen en beperkingen
waarbij verwacht wordt dat een doelgerichte en methodische aanpak het veranderen/
verbeteren van iemands persoonlijk functioneren in gedrag of vaardigheden het gevolg
is.
2. Situatieschets
Activerende Begeleiding (AB) richt zich op die stoornissen en beperkingen, waarvan te
verwachten valt dat (blijvende) verbeteringen in het functioneren kunnen worden
bereikt.
3. Hoofdtaken
1. Het uitvoeren van begeleidende interventies bij mensen met gedrags- of psychische
problematiek, ter verbetering van iemands functioneren of het tegengaan van
achteruitgang in functioneren.
2. Het uitvoeren van interventies bij personen met een somatische aandoening, een
psychogeriatrische aandoening of een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke
handicap, om iemands functioneren doelgericht te verbeteren, waaronder leren
omgaan met de gevolgen van een aandoening of ‘handicap’
4. Functie-eisen Vaardigheden/verantwoordelijkheden
Kennis:
• Heeft een afgeronde SPW opleiding.
Vaardigheden:
• Stelt behoefte zorgvrager centraal
• Vraaggericht en oplossingsgericht kunnen werken
• Doel- en resultaatgericht werken
Sociale vaardigheden:
• Kan cliënten overtuigen, stimuleren en motiveren bij hun zelfzorg en bij het
aanbrengen van structuur, kan omgaan met weerstanden en beschikt hierbij over
doorzettingsvermogen.
• Kan in teamverband feedback geven en ontvangen, kan reflecteren op eigen
handelen en kan omgaan met conflicten.
• Kan samenwerken met andere disciplines, zowel binnen als buiten de organisatie.
Zelfstandigheid:
• Werkt zelfstandig volgens door de instelling vastgestelde protocollen en
richtlijnen.
• Valt in complexere situaties terug op kennis binnen het team of de
leidinggevende.

Overige functie-eisen:

•
•
•

Noodzakelijk is dat er hygiënisch / systematisch / methodisch en ordelijk wordt
gewerkt.
Er worden eisen gesteld aan de integriteit, betrouwbaarheid en correct gedrag
met betrekking tot het omgaan met cliënten en cliëntengegevens.
Volharding en doorzettingsvermogen zijn nodig in moeilijke situaties.

Inconveniënten:
• Psychische belasting kan optreden door bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten,
agressie, valse beschuldigingen en door confrontatie met lijden en leed van de
cliënt, mantelzorgers en omgeving.

