
 
 

 

Persoonlijk Begeleider 

Kern van de functie 

Het op individueel- en op groepsniveau begeleiden van cliënten met een verstandelijke 
of meervoudige beperking. Tevens eerste aanspreekpunt voor meerdere cliënten en hun 
verwanten om de optimale begeleiding aan de cliënten te kunnen bieden. 

Begeleiding 

• Ziet toe op het psychische en fysieke welzijn en de persoonlijke hygiëne en 
veiligheid van cliënten. 

• Bespreekt zo nodig behoeften, wensen en problemen met cliënten en zoekt 
eventueel naar praktische aanpassingen en hulpmiddelen. 

• Deelt conform afspraken medicijnen die aan cliënten zijn voorgeschreven uit 
en controleert inname conform de interne regeling. 

• Ondersteunt en stimuleert cliënten bij het aanleren en in stand houden van 
sociale en praktische vaardigheden en neemt waar nodig over. 

• Ondersteunt cliënten en cliëntsysteem in het functioneren van de cliënten 
binnen het sociaal netwerk. 

• Observeert en zet observaties om in effectief handelen, rapporteert 
hierover. 

 

Zorgleefplan 

• Organiseert volgens planning multidisciplinaire Zorgleefplan-besprekingen 
met de cliënten en zijn/haar wettelijk vertegenwoordigers 

• Draagt zorg voor het opstellen, evalueren en bijstellen van het Zorgleefplan. 
• Zorgt voor verslaglegging en uitvoering van genomen besluiten en 

actiepunten. 
• Stelt het werkplan op aan de hand van het bijgestelde Zorgleefplan en 

rapporteert volgens afgesproken rapportagepunten. 
• Houdt het cliëntdossier bij. 

 



 
 

 

Team 

Draagt bij aan het teamplan en neemt deel aan projecten met een specifiek thema zoals 
medicatie, seksualiteit, nieuwe diensten of producten, medezeggenschap etc. 

• Verricht taken ten behoeve van de dagelijkse gang van zaken (bijv. beheer 
kas). 

• Levert een bijdrage aan het inkopen, beheren en verkopen van materialen 
t.b.v. activiteiten, binnen daarvoor afgesproken richtlijnen. 

• Werkt nieuwe collega’s in en begeleidt leerlingen en stagiaires. 
• Is aanspreekpunt voor vrijwilligers en verdeelt activiteiten. 

Kennisniveau 

Kennis is vereist op het niveau van een afgeronde, functierelevante opleiding op mbo-
niveau 4. Inzicht in de ontwikkelingen van de cliënten alsmede in de organisatie is 
nodig. Kennis van specifieke, doelgroepen en dagbestedingsactiviteiten is vereist bij het 
uitvoeren van de begeleiding. Kennis op het vakgebied wordt op peil gehouden. 

Deze functie is ingedeeld volgens de FWG systematiek in FWG 40 en wordt uitgevoerd 
conform de richtlijnen van de cao Gehandicaptenzorg. 

 


