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FUNCTIEPROFIEL 
DIENSTENCENTRUM:DIENST AMBULANTE BEGELEIDING 

VERSIE: SEPTEMBER 2011 

VOOR EEN THUISBEGELEIDSTER IN DE THUISBEGELEIDING VOOR PERSONEN            

MET EEN FYSIEKE HANDICAP OF NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL 

1 FUNCTIEDOEL 

De functie van de thuisbegeleid(st)er draagt ertoe bij dat:  
- de persoon met de fysieke handicap of een hersenletsel en zijn leefomgeving meer inzicht 

hebben in de mogelijkheden (restmogelijkheden voor een persoon met hersenletsel) en 
beperkingen van de persoon en weten hoe hier mee om te gaan, zodat de begeleiding (tij-
delijk of definitief) overbodig wordt; 

- de betrokken persoon en zijn omgeving leren omgaan met de gevolgen van de handicap of 
het hersenletsel; 

- het traject voor de betrokken persoon en zijn omgeving mee wordt uitgestippeld.  

2 POSITIE OF PLAATS IN DE ORGANISATIE 

De thuisbegeleid(st)er heeft een uitvoerende taak n.l. begeleidingswerk in de thuissituatie en het 
secundaire milieu van de persoon met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel. Je 
legt verantwoording af aan de inhoudelijk verantwoordelijke. 

3 KWALIFICATIEVEREISTEN OF ‘GELIJKWAARDIG NIVEAU’ 

Bachelor in de sociale, paramedische, psychologische of pedagogische wetenschappen. 
Master in de psychologische of pedagogische wetenschappen. 

4 RESULTAAT EN TAAKOMSCHRIJVING 

We onderscheiden volgende groepen in het takenpakket: 
- persoonsgerichte en ouder/ omgeving/gezinsgerichte activiteiten; 
- gezinsoverschrijdende taken; 
- administratieve taken; 

- bijscholing en vorming. 
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4.1 persoonsgerichte en ouder/ omgeving/gezinsgerichte activiteiten; 

4.1.1 Resultaat 1 

De persoon met de handicap/ met een hersenletsel en zijn leefomgeving hebben meer inzicht in de 
mogelijkheden/restmogelijkheden en beperkingen van de persoon met de handicap  
 

Taken 

- De hulpvraag van de cliënt en de directe omgeving analyseren en duidelijk omschrijven 
vanuit de intake, vorige verslagen van andere diensten/ doorverwijzende instanties en ob-
servaties. 

- Vanuit verkregen gegevens (beeldvorming) aan de persoon en de directe omgeving juiste 
informatie geven over het  functioneren, de (rest)mogelijkheden en de beperkingen.  

- Samen verkennen wat realistische verwachtingen zijn. 
- Bespreken van handelingsplan, gericht op de persoon zelf in relatie tot zijn omgeving en  

met aandacht voor de verschillende levensdomeinen (dagdagelijks leven, dagbesteding, 
vrije tijd, communicatie, mobiliteit, psychosociaal welzijn, lichamelijk welzijn, functioneren in 
gezin, functioneren in de ruimere omgeving.) 

- Specifiek voor personen met een hersenletsel: de gevolgen van het letsel duiden in het ef-
fect op het functioneren en het gedrag. Verduidelijken welk effect bepaalde patronen heb-
ben en indien nodig de omgeving coachen in de omgang hiermee.  

- Aandacht geven aan het gezin als systeem, wanneer één van de ouders een hersenletsel 
heeft aandacht hebben voor de kinderen, de partnerrelatie.  

 

4.1.2 Resultaat 2 

De dagelijkse omgang en activiteiten verlopen zo gewoon als mogelijk en zo speciaal als nodig. 

Taken 

- Adviezen, tips en ondersteuning bieden om de dagelijkse activiteiten zo gewoon en opti-
maal mogelijk te laten verlopen. Complexe handelingen of taken in kleine stappen verde-
len, deze stappen bespreken met de persoon en zijn omgeving, ze eventueel voor- of sa-
mendoen, trainen…. 

- Specifiek voor personen met een hersenletsel: aanreiken van strategieën en/of compensa-
tietechnieken (vb agenda, PRET (pauze, rust, een ding tegelijk, tempo) of HOES ( hoofd-
zaak, oogcontact, eigen mening, samenvatten)strategie.  

- De cliënt actief ondersteunen, het zelfvertrouwen vergroten  en sterke kanten naar voor ha-
len en benadrukken. Het beleven van succeservaringen van de cliënt doet het zelfvertrou-
wen toenemen.  

- De begeleiding biedt ondersteuning voor de eigen beleving en die van de directe omgeving 
in de verwerking van de handicap of voor mensen met een hersenletsel in de breuklijn die 
in het leven is ontstaan. 

- Informatie geven rond: hulpmiddelen, sociale administratie, vrijetijdsmogelijkheden, moge-
lijkheden tot vorming, toekomstmogelijkheden…. zowel binnen het reguliere als het bijzon-
dere circuit.  

4.1.3 Resultaat 3 

De persoon met de handicap is in overleg met de ouders/andere gezinsleden doorverwezen naar 
een geschikte therapeut, dienst of voorziening indien dit nodig is of gewenst.  
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Taken 

- Advies vragen aan en doorverwijzen naar andere deskundigen zoals artsen, psychiater, 
neuroloog. 

- Ondersteunen van de cliënt bij het consulteren van deze deskundigen.  
-  Hulp bieden bij oriëntatie naar reguliere of aangepaste voorzieningen/diensten op vlak van 

onderwijs, opleiding, arbeid, dagbesteding en wonen. Dit gebeurt via de methodiek van  in-
formeren, samen bezoeken, de informatie bespreken en verder opvolgen. 

 
 

4.2 Gezinsoverschrijdende taken 

4.2.1 Resultaat  1 

 
Het totale pakket aan hulp en begeleiding dat geboden wordt aan de betrokken persoon en zijn 
leefomgeving is op mekaar afgestemd en biedt voor het gezin een ondersteuning. 
 

Taken 

- Coördineren van de verschillende aspecten van persoonsgerichte en/of gezinsgerich-
te hulpverlening in het gezin. Dit gebeurt door overleg en uitwisselen van adviezen 
maar ook door het organiseren of deelnemen aan formele overlegmomenten tussen 
de verschillende partijen, zowel familiaal als met professionele hulpverleners. 

- Bemiddelen bij derden, andere instanties of diensten.  
- Samenwerken met andere diensten, scholen, werkmilieu….. 
-  Doorverwijzen naar andere diensten als de hulp vanuit de thuisbegeleiding ontoerei-

kend is voor het betreffende gezin.  
-  De hulpvraag goed uitklaren met het gezin en actief mee doorverwijzen door het eer-

ste contact te leggen of mee te gaan. 
-  Via het gezin taken opnemen  gericht op het uitbreiden van sociale netwerken. 
 
 

4.3 Administratieve taken 

4.3.1 Resultaat 1 

Voor elke persoon die in begeleiding is, is het dossier en de bijkomende administratie in orde 
 
Taken 

- Intake verslag en een handelingsplan maken van de toegewezen cliënten. 
- Verslag maken van de huisbezoeken. 

- Verzamelen van de gegevens die door externen worden geleverd.  
- Briefwisseling en administratieve documenten in orde brengen ( vb centrale wachtlijst, 

Vlaams Fonds...)   

4.3.2 Resultaat 2 

De betrokken persoon en eventueel andere gezinsleden  krijgen hulp of advies bij het vervullen 
van hun administratie.  
 
Taken 
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- De administratie betreffende sociaal administratie, multidisciplinair dossier Vlaams Agent-
schap en eventueel dossier IMB/PAB mee voorbereiden en eventueel de nodige telefoons 
of contacten leggen . 

4.3.3 Resultaat 3 

De vereiste administratie opgelegd door het Vlaams Agentschap is in orde.  
 
Taken 

- Agenda, uren, aantal huisbezoeken, verplaatsingen, eventuele betalingen door de ouders 
registreren.  

 
 

4.4 Bijscholing en vorming 

4.4.1 Resultaat 1 

De begeleiding is op maat van elk gezin  met een diversiteit aan hulpvragen.  
 
Taken 

- Deelnemen aan de teamvergaderingen en aan de interne vorming. 
- Bevragen en overleggen in de verschillende teams ( intern) en bij de collega’s. 
- Opzoeken van informatie specifiek voor bepaalde gezinnen, bepaalde problemen. 

- Volgen van studiedagen, lectuur doornemen. 
 
 

5 BESCHRIJVING KERNCOMPETENTIES V.Z.W. STIJN 

 

5.1 Competentie 1: respectvol bejegenen van personen met een handicap 
 
Op een gelijkwaardige manier omgaan met personen (met een handicap): zorggebruikers, colle-
ga’s,.... Openstaan voor contact met personen met een handicap en hun sociaal netwerk. De rech-
ten en de waardigheid van de personen met een handicap respecteren. Positief ingesteld zijn ten 
opzichte van anderen. 

Indicatoren 

- Houdt rekening met de verwachtingen en de wensen van de persoon met een handicap. 
- Houdt rekening met de eigenheid van de persoon met een handicap. 
- Houdt rekening met de privacy van de persoon met een handicap. 
- Waardeert de eigen normen en waarden van de persoon met een handicap.  

5.2 Competentie 2: Geëngageerd  
 
Zijn job met hart en ziel uitvoeren. Gedreven zijn, voorstellen doen, initiatieven nemen. Taken op-
nemen in plaats van ze te laten liggen voor anderen en ze volledig en met volle inzet uitvoeren. 
 
Indicatoren 

- Is sociaal vaardig en vriendelijk. 
- Contact met anderen verlopen vlot en spontaan.  
- Vindt de juiste balans tussen zelfzorg en overname. 
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- Neemt spontaan initiatieven  
- Voert taken met volle inzet uit.  

5.3 Competentie 3: Open communicatie 
 
Gepast met elkaar communiceren over goede en lastige zaken, ook over gevoelens, ongeacht het 
thema of de gesprekspartner. 
 
Indicatoren 

- Ontvangt en geeft op een opbouwende manier feedback. 
- Reageert op de boodschap en niet op de boodschapper. 
- Brengt anderen op de hoogte waarmee je bezig bent en waar je naartoe wilt. 
- Luistert wanneer het nodig is. 
- Ziet het effect van de eigen communicatie op anderen en kan hierop reageren. 
- Gaat een vervelend of pijnlijk gesprek niet uit de weg. 
- Brengt een moeilijke boodschap op een rustige manier. 

 

5.4 Competentie 4: Betrouwbaar en integer zijn. 
 
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In eer en geweten handelen.  

De werkelijkheid, inclusief de risico’s en minder mooie kanten, correct weergeven. Zich houden 
aan de algemene en professionele gedragsnormen en aan de missie en visie van vzw Stijn. Ver-
antwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Het vertrouwen van zorggebruikers, van colle-
ga’s en van vzw Stijn waard zijn. 

Indicatoren 

- Komt afspraken na. 
- Geeft eerlijk informatie door. 
- Geeft juiste en volledige informatie.  
- Gaat positief en constructief om met de gevolgen van het eigen handelen. 
- Is het vertrouwen waard. 

 

6 BESCHRIJVING FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES 

 

6.1 Competentie 1 : Flexibel 
 
De begeleid(st)er gaat gepast in op diverse hulpvragen en problematieken en is soepel in werktij-
den en benaderingswijze. De eigen gedragsstijl veranderen om een gesteld doel te bereiken. 
 
Indicatoren: 

- Neemt takenpakket maximaal op en zelfs ruimere taken zonder van andere disciplines over 
te nemen.  

- Is bereid om in wisselende uren te werken. 
- Past de frequentie van bezoeken aan de hulpvragen aan. 
- Biedt variatie in adviezen, rekening houdend met de waarden en normen van het gezin.  
- Reflecteren op eigen handelen en dit bespreekbaar stellen. 
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6.2 Competentie 2 : Inlevend – Empathisch 
 
Begrip opbrengen voor de gevoelens van de persoon met een handicap en de verschillende leden 
van het gezin.  
Bewust zijn dat collega’s, andere professionelen waarmee we samen werken hun eigen visie en 
gevoelens hebben en bewust zijn van wederzijdse beïnvloeding.  
 
Indicatoren:  

- Kan de emoties en gevoelens van de verschillende leden van het gezin, eventueel de rui-
mere gezinsleden, goed begrijpen en er gepast op reageren. 

- Is zich bewust dat mensen vanuit verschillende achtergronden denken en handelen en 
maakt anderen hiervan bewust.  

- Houdt rekening met de eigenheid van ieder persoon. 
- Houdt rekening met standpunten van anderen.  

 

6.3 Competentie 3 : Coachen 
 
Richting en sturing geven aan cliënten / leden van het gezin / medewerkers door hen te helpen 
ontwikkelingsmogelijkheden te zien te specificeren, optimaal te benutten en te versterken. Mede-
werkers helpen het optimaal benutten en versterken van hun competenties, zowel in de functie als 
in de loopbaan.  
 
Indicatoren:  

- Kan goed luisteren, observeren en is vaardig in het voeren van gesprekken. 
- Communiceert helder en effectief. 
- Kan doorvragen op wensen en moeilijkheden van de cliënten. 
- Kan voor- en nadelen helder en volledig schetsen. 
- Kan in eenvoudige taal verduidelijkingen geven. 
- Kan gezinnen motiveren om stappen te zetten in de door hun gemaakte keuze. 
- Stimuleert de cliënten / netwerkleden / medewerkers tot zelfontplooiing.  

 

6.4 Competentie 4 : Methodisch en systematisch werken 
 

Op een efficiënte manier doelen en prioriteiten bepalen. Het werk plannen en organiseren 
door nodige tijd, acties en middelen aan te geven om bepaalde doelen te kunnen berei-
ken. De planning en de uitvoering ervan bijsturen indien nodig. 

Indicatoren:  

- Analyseert de opdracht of het proleem vooraleer actie te ondernemen. 
- Stelt zich een stappenplan opstellen en opvolgen.  
- Stelt prioriteiten en maakt werkschema’s op.  
- Anticipeert op onvoorziene omstandigheden.  

 


