Begeleider genormaliseerd wonen
Algemeen doel:

(M/V)

Het begeleiden van een toegewezen groep bewoners tijdens hun dagelijkse activiteiten en het verlenen van psychosociale
ondersteuning aan bewoners teneinde hun zelfredzaamheid zo lang mogelijk te behouden en hun welzijn en eigenwaarde te vergroten.

Activiteiten

Taken

- Begeleiden van de bewoners tijdens
hun dagelijkse activiteiten

⦁ Richt, in samenwerking met het team, aangepaste individuele activiteiten in die rekening houden met de mogelijkheden en de wensen van de
bewoners;
⦁ Begeleidt de bewoners bij diverse dagelijkse activiteiten zoals praktische huishoudelijke taken (koken, stofzuigen, afwas,…) en stimuleert hen om
zelfstandig activiteiten te ondernemen;
⦁ Stimuleert en helpt de bewoners indien nodig bij de lichaamsverzorging en de dagelijkse hygiëne;
⦁ Waakt over het algemeen comfort van de bewoners en helpt hen bij de installatie in de woning (inrichting van de kamer of spullen in de
gemeenschappelijke woonruimte plaatsen);
⦁ Neemt deel aan de maaltijden en helpt de bewoners indien nodig;
⦁ Waakt over de orde in de woning en stimuleert de bewoners om hieraan deel te nemen;
⦁ Geeft de nodige informatie over de bewoners door tijdens teamvergaderingen om de continuïteit van de verzorging en begeleiding te garanderen en
rapporteert de bevindingen aan de andere begeleiders, de verpleegkundigen en de paramedici die intra muros werken;

- Psychosociaal ondersteunen van de
bewoners en hun naasten

⦁ Onthaalt en begeleidt de nieuwe bewoners: voert een gesprek met de bewoner en eventueel met de naasten en bouwt een vertrouwensrelatie op met
hen;
⦁ Begeleidt en ondersteunt de bewoners op praktisch, emotioneel en sociaal gebied;
⦁ Begeleidt en motiveert de bewoners om deel te nemen aan de activiteiten in de woning;
⦁ Helpt de bewoners bij hun integratie in het sociale leven in de woning en ondersteunt hen in de relaties met de andere bewoners;
⦁ Neemt deel aan of stelt gemeenschappelijke of individuele begeleidingsactiviteiten voor om het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de bewoner
te onderhouden;
⦁ Creeërt een optimaal klimaat voor de bewoners, bijvoorbeeld door deel te nemen aan groepsactiviteiten in de woning of door het verzorgen van
seizoensversieringen;

- Uitvoeren van administratieve taken

⦁ Noteert de verbeteringen of moeilijkheden, die de bewoner ondervindt tijdens de begeleiding in het verpleegkundig dossier of meldt ze aan de
verpleegkundigen of de paramedici die intra muros werken;
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Criteria
Kennis en kunde

⦁ Kent de procedures en het functionneren van de wooneenheid;
⦁ Bezit een praktische kennis van psychogeriatrie en degeneratieve aandoeningen (dementie);
⦁ Bezit kennis van eenvoudige administratieve verrichtingen;
l

Inwerktijd:

3 tot 6 maanden

Leidinggeven

⦁ Niet van toepassing;

Communicatie

⦁ Bezit luistervaardigheden;
⦁ Voert gesprekken met de bewoners en hun naasten;
⦁ Stimuleert de bewoners tijdens de dagelijkse activiteiten en motiveert hen om deel te nemen aan de voorgestelde ontspanningsactiviteiten;
⦁ Overlegt met de collega’s inzake de dagelijkse organisatie van het werk;

Probleemoplossing

⦁ Signaleert problemen van de bewoners aan de intra muros collega’s;
⦁ Contacteert de hiërarchisch verantwoordelijke bij praktische problemen;
⦁ Past de begeleiding aan de individuele behoeften en mogelijkheden van de bewoners aan;

Verantwoordelijkheid

⦁ Neemt deel aan de ondersteuning van het welzijn en de zelfredzaamheid van de bewoners;
⦁ Gaat discreet om met vertrouwelijke informatie;

Omgevingsfactoren

⦁ Dagelijks contact met vuil, slechte geuren, stof of met excrementen van personen;
⦁ Regelmatig contact met besmettelijke ziekten;
⦁ Langdurig staande houding is vereist voor het uitoefenen van de functie;
⦁ De werkzaamheden vereisen dat er dagelijks kracht gezet wordt of gewerkt wordt in een ongemakkelijke houding;
⦁ Dagelijks persoonlijk contact met ziekte, lijden of dood;
⦁ Regelmatig contact met verbaal of fysiek agressieve personen;
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