Beroep: Helpende Zorg& Welzijn

niveau 2

Kerntaak

Werkproces

Kerntaak 1 Bieden
van zorg en
ondersteuning
op basis van een
werkplanning

Werkproces 1.4 Handelt in onvoorziene situaties
De helpende zorg en welzijn overziet in onvoorziene en stressvoll
situaties snel de situatie en toont aandacht voor de betrokkenen,
bijvoorbeeld bij ongevallen, conflicten of grensoverschrijdend gedrag
van de cliënt/zorgvrager of mantelzorger/wettelijke
vertegenwoordigers. Ze neemt zo snel mogelijk contact op met de
leidinggevende of een bevoegde collega om de gebeurtenis te
communiceren (J). Intussen handelt ze zo dat bij alle betrokkenen de
stress gereduceerd wordt en past zij specifieke voor dergelijke
situaties voorgeschreven regels en protocollen toe.
Werkproces 2.1 Ondersteunt een cliënt/zorgvrager
op emotioneel gebied
Naast de uitvoering van andere werkzaamheden, zoals het
ondersteunen bij de persoonlijke basiszorg/ADL en bij huishouden en
wonen, verblijf of opvang, biedt de helpende zorg en welzijn aan de
cliënt/zorgvrager (en zo nodig ook aan de mantelzorger/naasten of
wettelijke vertegenwoordigers) ondersteuning bij emotionele
problemen. Dit doet ze bijvoorbeeld door te luisteren,
te troosten, door vragen te stellen, oprechte interesse te tonen en
zich in te leven in zorgen, gevoelens en problemen van de
cliënt/zorgvrager (D).

Kerntaak 2
Ondersteunen bij
het
zelfstandig
functioneren

Competenties
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
X.

Y.

Beslissen en activiteiten initiëren
Aansturen
Begeleiden
Aandacht en begrip tonen
Samenwerken en overleggen
Ethisch en integer handelen
Relaties opbouwen en netwerken
Overtuigen en beïnvloeden
Presenteren
Formuleren en rapporteren
Vakdeskundigheid toepassen
Materialen en middelen inzetten
Analyseren
Onderzoeken
Creëren en innoveren
Leren
Plannen en organiseren
Op de behoefte en verwachtingen van de klant
richten
Kwaliteit leveren
Instructies en procedures opvolgen
Omgaan met verandering en aanpassen
Met druk en tegenslag omgaan
Gedrevenheid en ambitie tonen
Ondernemend en commercieel handelen
Bedrijfsmatig handelen

Benodigde
competenties
D,E,J,K,L,R,Q,T,

