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Functieprofiel 

Hoofdbegeleider verblijf, CBAW en KWE 

1 IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Functiebenaming: Hoofdbegeleider verblijf, CBAW en KWE 

Organisatie: Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen 

Unit: HDO afdeling verblijf, CBAW en KWE 

Bepalende rol: Management  Leidinggevende   Specialist   Ondersteunend 

2 DOEL VAN DE FUNCTIE 

De hoofdbegeleider geeft leiding aan een team van begeleiders en huishoudsters teneinde 

het praktisch-organisatorisch beleid van de unit te realiseren. Daarnaast is hij verantwoordelijk 

voor het scheppen van een goed georganiseerd en positief leefklimaat opdat het orthope-

dagogisch begeleiden van de jongere mogelijk gemaakt wordt.  

3 PLAATS IN DE ORGANISATIE 

 De hoofdbegeleider ressorteert hiërarchisch onder de verantwoordelijke HDO 

 De hoofdbegeleider geeft leiding aan de begeleiders en de huishoudsters binnen de unit  

 De hoofdbegeleider wordt ondersteund door de zorgcoördinator verbonden aan de 

leefgroep 

 Visuele weergave: zie organigram VOT 

4 RESULTAATGEBIEDEN 

 Het (bege)leiden en ondersteunen van de medewerkers binnen de unit teneinde een 

kwaliteitsvolle hulpverlening te kunnen uitbouwen. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 voorbereiden en voeren van ontwikkelingsgesprekken; 

 opleiden van nieuw personeel; 

 detecteren van vormingsnoden bij het team; 

 coachen van de medewerkers. 
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 Het coördineren van de praktische organisatie van de unit teneinde de werking van de 

unit te realiseren en optimaliseren. 

Voorbeelden van activiteiten: 

 opstellen van jaarplanning, dienstroosters en verlofregeling team; 

 opmaken en opvolgen van de interne taakverdeling; 

 mee vorm geven aan unitoverstijgende afspraken, leefregels en activiteiten; 

 up-to-date houden van de afsprakenbundel. 

 

 Het overzicht behouden op het reilen en zeilen van de unit , de jongeren en het team  

teneinde de unit optimaal te laten functioneren 

Voorbeelden van activiteiten 

 lezen van dagboek en contacten; 

 leiden van de teamvergadering; 

 vinger aan de pols houden bij jongeren en teamleden;  

 bewaken en bijsturen van de uitvoering van het handelingsplan door teamleden, in 

samenwerking met de ZC’s van de betreffende handelingsplannen.  

 

 Het scheppen van een goed georganiseerd en positief leefklimaat opdat het orthope-

dagogisch begeleiden van de jongere mogelijk gemaakt wordt. Voorbeelden van activi-

teiten: 

 opmaken, opvolgen en naleven van de dagindeling en weekplanning; 

 organiseren van bewonersvergaderingen; 

 zorgen voor een adequaat en gevarieerd aanbod van activiteiten op maat van de 

jongeren en de groep; 

 creëren van een huiselijke sfeer. 

 Opvolgen actiepunten uit LKS en bevraging van leefklimaat en werkklimaat.  

 

5 ARBEIDSOMGEVING 

 Flexibel uurrooster 

 Dagwerk 

 Avondwerk 

 Weekendwerk 

 Slapende nacht 

 Psychisch belastend werk 

 Komt in aanraking met agressie 

 Werkt veel met de computer 

 Neemt deel aan kampen 

 Verplaatst zich veel met de wagen 

6 COMPETENTIES 

6.1 Kerncompetenties 

Technische competentie Niveau 

Kwaliteitsgericht handelen 2 

Betrokkenheid 3 

Klant- en cliëntgerichtheid 3 
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6.2 Functiecompetenties 

Technische competentie Niveau 

Plannen en organiseren 3 

Kostenbewust zijn 2 

Problemen oplossen 3 

Empathie 3 

Stressbestendigheid 3 

Samenwerken 3 

Leiding geven 3 

6.3 Technische competenties 

Technische competentie Niveau 

Kennis van de verschillende (ortho)pedagogische, psychiatrische en ont-

wikkelingspsychologische denkkaders 

Junior 

Kunnen creëren van een gezond basisopvoedingsklimaat Senior 

Kunnen opbouwen van een gezags- en vertrouwensrelatie t.a.v. cliënten Senior 

Kennis van groepsdynamica Senior 

Kennis van leidinggeven en coachen van teams  Senior 

Kunnen uitvoeren van personeelsgesprekken Senior 

Kennis en toepassen van gesprekstechnieken (individueel en in groep) bij 

cliënten 

Senior 

 


