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MOBIEL BEGELEIDER 
 

 

1. FUNCTIEOMSCHRIJVING  
 

PLAATS IN DE ORGANISATIE   

Afdeling Mobiel Wonen (Veurne en Ieper) 

Organigram  Medewerker   Leidinggevende   Stafmedewerker   Directie 

Rapporteert aan Coach Mobiel wonen 

Verantwoordelijkheid Ondersteunen van mensen met een (vermoeden van) beperking bij alle aspecten van 
het wonen in hun eigen woonsituatie 

 

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN  

Uurregeling   Dag     Avond      Nacht      Weekend 

Werkrooster  Vast  Variabel 

Lichamelijke factoren Veel verplaatsing 

 
RESULTAATSGEBIEDEN  

Mobiele 
woonondersteuning 
 

Ondersteunen van de bewoner bij alle domeinen van het wonen in zijn eigen 
woonsituatie (o.a. RTH) 
 Wonen 
 Werken  
 Vrije tijd 
 Opvoeding  
 Financiën 
 … 

Ontwikkeling van 
vaardigheden 
 

Aanleren en ontwikkelen van vaardigheden ifv de zelfredzaamheid van de bewoner  
 Praktische vaardigheden aanleren 
 Gebruik maken van hulpmiddelen  
 Stimuleren tot zelf doen  

Persoonlijk 
welbevinden 

Opvolgen en ondersteunen van het persoonlijk welbevinden van de bewoner  
 Er zijn voor de cliënt 
 Bewaken van de lichamelijke gezondheid 
 Bewaken van de geestelijke gezondheid 
 Ondersteunen bij gevoelens zoals relaties en seksualiteit 

Coördineren van de 
zorg 
 

Maximaal betrekken van en afstemmen met alle partijen in het woongebeuren 
 Betrekken van het netwerk in de ondersteuning 
 Verstevigen, uitbouwen en bestendigen van het netwerk 
 Tussenfiguur in de verschillende zorgverleners 
 Bijhouden van verslagen en administratie 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Ontwikkelen van de eigen professionaliteit 
 Reflecteren over het eigen handelen 
 Ontwikkelen van de eigen deskundigheid 
 Actief deelnemen aan het eigen functioneringsgesprek 

Werken in team Bijdragen aan het gemeenschappelijk doel en goede relaties binnen het team  
 Samenwerken met collega’s en leidinggevende 
 Actief deelnemen aan het teamoverleg  
 Delen van informatie en expertise 

Werken in Vondels Bijdragen aan de realisatie van de missie, visie en strategie van de organisatie 
 Loyaal zijn aan de missie, visie en doelstellingen van Vondels 



Competentieprofiel - begeleider Versie 24-03-2016 2/2 

 Handelen volgens de procedures uit het kwaliteitshandboek 
 Meedenken over vernieuwing en verbetering  

2. COMPETENTIEPROFIEL  
 

KERNCOMPETENTIES  

Eigenaarschap Individuele verantwoordelijkheid tonen voor het eigen leerproces, de eigen 
resultaatsgebieden en deze van de organisatie 

Samenwerken Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de 
samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van particulier belang is. 

Cliënt- en klantgerichtheid Het afstemmen van zijn acties op de gevoeligheden, behoeften en wensen van 
cliënten, externe klanten en interne klanten, ook wanneer die niet rechtstreeks 
geuit worden. 

Openheid 
 

Onbevooroordeeld en ongedwongen open staan voor de omgeving 

Integriteit Algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen volgen, in woord 
en gedrag. 

Zelfstandigheid Het werk goed uitvoeren zonder ondersteuning, hulp of toezicht van anderen. 
Goed kunnen beoordelen wanneer hij/zij zelf kan beslissen en wanneer niet 

De gedragsindicatoren kan je vinden in het competentiewoordenboek 

 
FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES  

Probleemoplossend 
vermogen 

Problemen systematisch en kordaat aanpakken. Problemen herkennen,  zoeken 
naar mogelijke oorzaken en efficiënte oplossingen voorstellen en uitvoeren. 

Flexibiliteit Zijn gedrag en aanpak aanpassen in functie van de situaties waarin men zich 
bevindt en personen waarmee men geconfronteerd wordt met het oog op het 
bereiken van een bepaald doel. 

Plannen en organiseren Het aanbrengen van structuur in tijd, ruimte en prioriteit bij het aanpakken van 
problemen. 

Mondelinge communicatie Een mondelinge boodschap vaardig overbrengen zodat het publiek, tot wie de 
boodschap gericht is, ze begrijpt. 

Stressbestendigheid  Tijdens en na moeilijke situaties met hoge werk- en/of tijdsdruk en/of bij tegenslag 
en/of kritiek, efficiënt gedrag blijven vertonen. 

Netwerken Vanuit verschillende belangen contact leggen en onderhouden. Hierbinnen 
omgaan met verschillende machtsdynamieken. 

De gedragsindicatoren kan je vinden in het competentiewoordenboek 
 
 

VAKTECHNISCHE COMPETENTIES  

Agogische kennis De ondersteuningsnood van personen met een verstandelijke beperking 
 

Sociale kaart De voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector uit de regio 
 

Taal Spreken, begrijpen, lezen en schrijven van Nederlands 
 

Computer Toepassing van software voor tekstverwerking, data beheer, internet en e-mail 
 

Diploma Agogisch diploma niveau Bachelor of technisch 
 

Attesten Rijbewijs B 
 

 


