Functieomschrijving begeleider (groep)

Happy Move biedt jongeren en volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis
begeleiding op het gebied van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Daarnaast fungeert de
begeleiding van Happy Move als respijtzorg. De activiteiten staan zoveel mogelijk in het teken van
dieren en natuur.

Doel van de functie
De begeleider draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en ontwikkelen van de sociale
vaardigheden van deelnemers in een groep. Door het geven van begeleiding wordt tevens respijtzorg
verleend aan de ouder(s)/verzorger(s) van deelnemers.

Plaats in de organisatie
De begeleider werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de teamleider en de directeuren.
Van de begeleider wordt verwacht dat hij/zij eventuele stagiair(e)s wegwijs maakt en aanstuurt.

Contacten
Naast de regelmatige besprekingen met de teamleider, neemt de begeleider deel aan intervisie met
het hele team en overige voorkomende werkoverleggen.
De begeleider onderhoudt contacten met ouder(s)/verzorger(s) tijdens breng- en ophaalmomenten.
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Begeleiden van deelnemers bij groepsactiviteiten, gericht op het bevorderen van de sociale
vaardigheden en zelfredzaamheid van deelnemers op gebied van wonen, werken,
vrijetijdsbesteding, school en sociale contacten.
Subdoelen opstellen in overleg met teamleider, in het kader van het hoofddoel van de
deelnemer.
Subdoelen evalueren en bijstellen in overleg met teamleider.
Voorstellen doen voor de manier waarop aan subdoelen gewerkt wordt, op basis van
eigenschappen van deelnemers.
Rapporteren over de begeleiding.
Toezien op het psychische en fysieke welzijn van deelnemers in de samenleving. Zo nodig
behoeften, wensen en problemen met de teamleider bespreken. Eventueel oplossingen
voorstellen.
Overdracht aan ouder(s)/verzorger(s).
Medicatie in ontvangst nemen en verstrekken aan deelnemers, in opdracht van
ouder(s)/verzorger(s), mits voorzien van de noodzakelijke beschrijvingen.
Medicatielijsten invullen, aftekenen en inleveren.
Uitleg geven over werkwijze aan stagiair(e)s.
Stagiair(e)s aansturen bij praktische zaken.
Deelnemen aan intervisie en werkoverleg.
Verschillende lichte huishoudelijke werkzaamheden na afloop van activiteiten.

© Happy Move
Medewerker - Functieomschrijving begeleider (groep) - Versie 2020-10-15
1
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Zorgen voor voldoende aandacht voor alle deelnemers in de groep.
Ervoor zorgen dat deelnemers een fijn(e) dag(deel) hebben, aan hun doelen kunnen
werken en kunnen ontspannen.
Snel signaleren van probleemsituaties en zorgen voor een oplossing.
Zorgen voor de veiligheid van de deelnemers.
Hulp inroepen van de teamleider van dienst indien nodig.
De begeleider is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie.
Volledige rapportages schrijven over het gedrag van deelnemers. De rapportages vormen
de basis voor de stukken die als uitgangspunt dienen voor het toekennen van zorg door
de gemeente.
Schoonhouden werkruimte.

Bevoegdheden
Kan in opdracht van ouder(s)/verzorger(s), mits voorzien van de noodzakelijke beschrijvingen,
medicatie voor deelnemers op de juiste tijdstippen ter beschikking stellen.

Kwaliteiten
Kennis
➢ Studerend of afgestudeerd voor social work, sociaal werker, MWD of gerelateerde opleiding.
➢ Ervaring in een soortgelijke functie is een pre.
➢ In het bezit van geldig rijbewijs B.
➢ Actuele kennis en bijhouden van kennis op het terrein van autisme.
➢ Kennis van begeleidingsmethodieken.
Vaardigheden
➢ Vermogen om te denken en te handelen vanuit de ontwikkelingsmogelijkheden en eigen
verantwoordelijkheid van de deelnemer.
➢ Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
➢ Complimenten kunnen geven en ontvangen.
➢ Feedback kunnen geven en ontvangen.
➢ Scherp analytisch vermogen.
➢ De sfeer in een groep positief kunnen beïnvloeden.
➢ Kunnen omgaan met tegengestelde belangen en onderhandelingsvaardig zijn.
➢ Groepsprocessen en conflicten kunnen hanteren.
➢ Kunnen omgaan met fysiek geweld en verbale agressie van deelnemers en controlerend en
corrigerend optreden.
➢ In noodsituaties naar eigen inzicht kunnen handelen en besluiten nemen.
➢ De begeleider heeft het vermogen gedrag te sturen, anderen te motiveren, stimuleren en
activeren, normen te handhaven en grenzen te stellen.
➢ De begeleider kan samenwerken in een team en kan zo nodig samenspraak zoeken.
➢ Uitgebreide rapportages kunnen schrijven over begeleiding.
➢ Enige computervaardigheden.

Persoonlijke eigenschappen
➢
➢
➢

Heeft affiniteit met de doelgroep.
Heeft een pro- actieve werkhouding en probleemoplossend vermogen.
Is initiatiefrijk en zelfstandig; de functie wordt met een grote mate van zelfstandigheid
uitgevoerd.
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Is creatief.
Beschikt over tact.
Kan goed luisteren en samenwerken.
Is flexibel en heeft organisatietalent.
Heeft een groot inlevings- en incasseringsvermogen.
Houdt van dieren en natuur.
Heeft humor en kan deze ook als begeleidingsmiddel inzetten.
Heeft doorzettingsvermogen.
Is stressbestendig en vaardig in het omgaan met complexe situaties, crisissituaties en
piekbelasting.
Integriteit is vereist in verband met de privacy van de deelnemer.
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