
Functieomschrijving Persoonlijk Begeleider
De persoonlijk begeleider (PB-er) is degene die, onder toezicht en in samenwerking met de
verantwoordelijke gedragsdeskundige, de regie voert in de begeleiding. Dit betekent uitdrukkelijk
NIET dat de pb-er alle taken zelf dient uit te voeren, maar dat hij/zij leiding geeft aan het proces.

Uitgangspunten die hierbij van belang zijn, zijn de volgende:

Zorqverleningcoördineren
Stelt het zorgplan op samen met de bewoner, gebruikmakend van de
daarvoor bestemde systemen (ONS) en volgens registratieprotocollen (Proces-
handboek). Ziet erop toe dat het zorgplan uitgevoerd wordt, evalueert deze
en stelt het plan, indien nodig, bij;
Coördineert en monitort de uitvoering van het zorgplan voor toegewezen
bewoner, schakelt hierbij Woonbegeleiders en Persoonlijk Begeleiders in;
Registreert en interpreteert dag-observaties en past zo nodig de gemaakte
plannen aan. Maakt en controleert de gemaakte afspraken en stuurt collegae
bij;
Bewaakt de kwaliteit en de effectiviteit en onderhoudt contact met het
cliëntsysteem en zorgnetwerkkaart;
Informeert en rapporteert betrokkenen over de voortgang van het
functioneren van de bewoner en controleert de rapportage.

•

•

•

Leefomstandigheden
Draagt zorg voor een veilige leefomgeving waarin bewoners zichzelf kunnen
zijn en zich kunnen ontwikkelen. Hierbij indachtig onze kernwaarden:
verbondenheid en authenticiteit.
Ondersteunt bewoners in het vergroten van hun eigenaarschap en helpt hen
om zich verder te ontwikkelen naar meer zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid;
Begeleidt op woonvaardigheden, huishouden, financiën en/of (persoonlijke)
hygiëne;
Geeft ondersteuning bij het inrichten van het dagelijks leven. Hierbij valt te
denken aan dag- en weekplanning; inplannen en nakomen van belangrijke
afspraken; organiseren van een goede verhouding tussen draaglast en-
kracht.

•

Communicatie
Heeft interne en externe contacten, zoals gemeente en UWV en geeft
informatie aan de bewoner;
Signaleert bijzondere situaties en rapporteert deze aan leidinggevende/
gedragsdeskundige/ team.

•

•

Welzijnendagbesteding
Stimuleert deelname van bewoners aan opleiding, werk of stage of een
andere manier van dagbesteding;
Daagt bewoners uit om eigen mogelijkheden zoveel mogelijk in te zetten;
Organiseert, samen met de bewoners, activiteiten en/of stimuleert de
bewoners om hieraan deel te nemen.
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•
•


