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vooraf

beoordeeld: najaar 2013
Voorliggend profiel wordt opgevat als een dynamisch gegeven dat ten
gevolge van evoluties in het werkveld of door andere factoren kan
beïnvloed worden en vatbaar is voor evaluatie en aanpassing.

geldig vanaf: 1/01/2014
interne audit:
december 2015

inhoudelijke werking
de thuisbegeleider




Waakt over de kwaliteit van de dienstverlening.
Zorgt, in samenwerking met het overige personeel, voor de verdere
uitwerking van de missie, visie en waarden van Start West‐
Vlaanderen

De thuisbegeleider verleent ondersteuning aan gezinnen met een kind,
jongere of volwassene met een verstandelijke beperking in alles wat het
samenleven aangaat tussen die persoon en zijn/haar natuurlijke omgeving.
Dit omvat een diversiteit aan gezinsondersteunende activiteiten die
hoofdzakelijk in de thuissituatie doorgaan en afhankelijk zijn van elke
individuele vraag afzonderlijk.
Het aanbod van thuisbegeleiding is geconcretiseerd in volgende
begeleidingspakketten. De voornaamste hiervan zijn: begeleidingsadvies,
ondersteunen van inclusieve trajecten, individuele ondersteuninig van een
persoon met beperking, informatie en oriëntering. Het volledige overzicht
is terug te vinden in de begeleidingsplanner.
Volgende taken en vaardigheden zijn eigen aan de thuisbegeleider:
ten aanzien van de persoon met een beperking
de thuisbegeleider


ondersteunt bij de uitbouw van het levenstraject : inhoudelijke
uitklaring van de vragen, plannen en mobiliseren van hulpbronnen,
evaluatie en bijsturing
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biedt systematische en gestructureerde ontwikkelingsgerichte begeleiding gericht op een optimale
ontplooiing van het kind, de jongere of volwassene in zijn totaliteit.
begeleidt de persoon in zijn relatievorming en seksualiteit
gaat op zoek naar mogelijkheden van vrijetijdsactiviteiten en zinvolle dagbesteding
biedt begeleiding bij aanpassingen en hulpmiddelen.
bereidt de persoon voor op toekomstige school/dagbesteding/ tewerkstelling / wonen
beschikt over de vaardigheden om administratieve procedures binnen het kader van integrale jeugdzorg,
VAPH, … op te volgen

ten aanzien van de ouders
de thuisbegeleider










ondersteunt bij de uitbouw van het levenstraject : inhoudelijke uitklaring van de vragen, plannen en
mobiliseren van hulpbronnen, evaluatie en bijsturing
biedt emotionele ondersteuning
geeft opvoedingsondersteuning en ‐begeleiding gericht op het verhogen van de pedagogische competentie en
draagkracht van de ouders
geeft informatie over de problematiek of de handicap
stimuleert het behoud en helpt bij het opbouwen van een sociaal netwerk rond het gezin
verstrekt informatie en advies over geschikte opvang of school, aangepaste dagactiviteit of woonvorm; over
sociale wetgeving, financiële tegemoetkomingen, beschermingsstatuten en het netwerk van voorzieningen
helpt bij kiezen, aanschaffen en gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen.
biedt hulp bij sociale administratie
kan de zorg rond het gezin coördineren

ten aanzien van de omgeving
de thuisbegeleider






ondersteunt broers, zussen en andere gezinsleden
betrekt eventueel een ervaringsdeskundige ouder of brus
verstrekt informatie
geeft advies aan en/of begeleidt secundaire opvoedingsmilieus
bevordert communicatie, continuïteit en afstemming tussen de verschillende leefwerelden van het kind, de
jongere of volwassene.

teamwerking
De thuisbegeleider





neemt deel aan de teamvergaderingen en de projectwerking
legt inhoudelijke begeleiding voor ter intervisie aan het team en in supervisie aan de teamcoördinator
volgt interne en externe training, vorming en opleiding zowel in team als individueel. Zorgt dat de
individueel gevolgde vorming doorstroomt naar andere collega’s.
kan eigen, gespecialiseerde kennis delen ter ondersteuning van een collega
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kan samenwerken met collega’s binnen de begeleiding: co‐begeleiding binnen eenzelfde gezin, inwerken van
een nieuwe collega
is zelf bereid zich te laten coachen in de thuisbegeleidingsopdracht
kan, volgens afspraken op dienstniveau, een stagebegeleiding opnemen
kan eventueel een groepsactiviteit begeleiden

ouderwerking
De thuisbegeleider




heeft oog voor de inbreng van ervaringsdeskundigen op niveau van de begeleiding.
neemt volgens een beurtregeling deel aan de oudervergaderingen en is hierbij mogelijks verantwoordelijk
voor de verslaggeving
heeft aandacht voor het eventueel voordragen van ouders naar de ouderwerking toe

externe contacten
De thuisbegeleider




kan in overleg met team en teamcoördinator deelnemen aan externe overleggroepen
onderhoudt contacten en draagt zorg voor samenwerking met andere diensten
kan in overleg met team en teamcoördinator verantwoordelijk zijn voor outreach, bekendmaking in de regio,
voorstelling van de dienst, een groepsactiviteit …

RAPPORTEERT AAN : teamcoördinator en directeur
VERVANGER BIJ AFWEZIGHEID : collega thuisbegeleider of teamcoördinator.
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