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FUNCTIEOMSCHRIJVING  NACHTBEGELEIDER  
 
Hoofddoel van de functie : Staat in voor het welzijn en de veiligheid van de cliënten en houdt toezicht op de algemene 
veiligheid van het terrein en haar gebouwen gedurende de nacht. Deze functieomschrijving geldt voor de 
nachtbegeleider actieve waak. Voor de nachtbegeleider slapende waak geldt dat hij/zij een aantal taken opneemt voor 
en na de nachtdienst en dat hij/zij kan gewekt worden door de nachtbegeleider actieve waak. In dat geval neemt de 
nachtbegeleider slapende waak de noodsituatie op samen met de nachtbegeleider actieve waak.  
 

TEN BEHOEVE VAN RESULTAAT KERNTAKEN 

Kernresultaatgebied 1 : welbevinden van de bewonerscliënten tijdens de nacht 
 bewonersCliënten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Het welzijn van de 
bewoner  cliënt is 
gegarandeerd 

 Begeleidt de overgang van dag naar nacht volgens afspraak 

 Zorgt voor rust tijdens de nacht 

 Wekt de bewonercliënt volgens het afgesproken schema 

 Verschoont de bewonercliënt volgens de voorgeschreven richtlijnen 

 Dient medicatie toe indien nodig 

 Contacteert een arts op basis van persoonlijke observaties 

 Bewaakt het slaapcomfort van de bewonercliënt en doet hieromtrent 
voorstellen 

 Staat bewonerscliënten bij bij angst, onrust, verdriet 

 Hanteert een respectvolle omgangsstijl  

 Communiceert via een evenwaardige dialoog met de bewonercliënt 

 Hanteert verkregen informatie discreet 

 Hanteert het handelingsplan als leidraad in de begeleiding 

 
Kernresultaatgebied 2 : veiligheid  
 bewonersCliënten 
 
 
 

 vVoorziening 
 

 De veiligheid van de 
bewoners cliënten is 
gegarandeerd 

 
 
 
 
 

 Waakt op de slaapgangen volgens het draaiboek 

 Hanteert de ter beschikking gestelde communicatie – en 
veiligheidsapparatuur 

 Voert de algemene veiligheidsmaatregelen uit 

 Houdt toezicht op het gebouw en signaleert ongeregeldheden. 

 Handelt in extreme noodsituaties 

 Handelt accuraat bij brandalarm conform het branddossier 
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 De veiligheid op het terrein 
en in de gebouwen is 
gegarandeerd 

 
 
Kernresultaatgebied 3 : samenwerking 
 BewonersWoonbegeleider

s 
 
 
 
 

 

 Het multidisciplinair team 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Team nachtdienst 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

 Teamverantwoordelijke 

 De begeleiding en 
ondersteuning van de 
cliënt verloopt 
gestroomlijnd 

 
 

 De disciplinaire en 
interdisciplinaire 
samenwerking verloopt 
vlot, aangenaam en wordt 
via formeel en informeel 
overleg degelijk 
onderbouwd. 

 
 

 De afstemming met de 
collega’s verloopt vlot 

 
 

 
 

 Er is een open 
verstandhouding tussen 
nachtbegeleider en de 
teamverantwoordelijke 

 Observeert de bewonercliënt en geeft de bevindingen door op vraag en/of 
op eigen initiatief (ZOL, e-mail) 

 Overlegt met de aanwezige woonbegeleiders ifv overdrachtsinformatie 

 Leest en houdt de bewonerscliëntendossiers via ZOL stipt bij 
 
 

 Bekleedt een signaalfunctie en rapporteert specifieke opmerkingen via 
ZOL en e-mail 

 Is aandachtsbegeleider van een groep cliënten en volgt deze cliënten 
specifiek op (geeft info door, denkt proactief mee, …) 

 Maakt op vraag van de ortho verslag ter voorbereiding van het 
interdisciplinair overleg 

 Is in overleg met de ortho al dan niet aanwezig op het IDO of op een 
facultatief overleg. 
 

 Participeert actief opaan de maandelijkse nachtdienstvergadering 

 Heeft een kritisch opbouwende inbreng in de nachtdienstvergadering 

 Brengt verbeterpunten in de werking van de nachtdienst aan bod (bv mbt 
draaiboek) 

 Communiceert vlot met de collega’s  
 

 Bespreekt het eigen functioneren, vragen en opmerkingen. 

 Bereidt het afstemmingsgesprek actief voor 

 
Kernresultaatgebied 4 : vorming 
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 zZichzelf 
 

 
 
 
 

 Vereiste deskundigheid is 
uitgebouwd 

 

 Is op de hoogte van 
evoluties binnen de 
dienstverlening  

 Neemt literatuur door 

 Bespreekt vormingsnoden 

 Volgt bijscholing 

 Informeert zich en laat zich informeren tijdens de 
nachtdienstvergaderingen 

 Neemt deel aan de algemene personeelsvergaderingen 

 
Kernresultaatgebied 5 : praktisch ondersteunend werk 
 organisatie 

 aAndere diensten 

 de ondersteunende 
opdrachten voor de 
organisatie of andere 
diensten zijn uitgevoerd 

 voert de opdrachten uit en rapporteert dit via het nachtschrift. 
 

 
 

COMPETENTIES 
 

1. Kennis en achtergrond 
 Heeft kennis van de eigenheden van de cliënten en hun begeleidingsmogelijkheden 

 Kent de visie van De Bolster en kan die integreren in het werk 

 Heeft kennis van de nodige verzorgingstechnieken 

 Kent de aanwezige hulpmiddelen en hanteert deze. 

 Heeft kennis van de veiligheidsvoorschriften (branddossier) 

 Kan met de computer werken : mails lezen en versturen, werken met ZOL 

 
2. Gedragscompetenties 

Inlevingsvermogen Niv 1 : Ziet en begrijpt 
gevoeligheden 

 Leeft zich in in de denk- en gevoelswereld van de ander 

 Houdt rekening met de omstandigheden waarin de ander zich bevindt 

 Leidt uit het gedrag van de ander specifieke behoeften af 

 Benadert en beoordeelt de ander met oog voor een culturele context, 
geslachtsgebonden eigenheden, (fysische) beperkingen en kan hier vlot mee 
omgaan. 

Uitdrukkingsvaardigheid Niv 1 : drukt zich duidelijk uit  Kan duidelijk verwoorden wat hij/zij bedoelt 

 Stemt de eigen communicatie aan aan de mogelijkheden van de cliënt 
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 Gebruikt indien nodig, ondersteunende communicatiemiddelen om zich 
verstaanbaar te maken 

 Gaat in overleg 

Luisteren Niv 1 : Neemt een 
luisterende houding aan 

 Laat anderen uitspreken 

 Geeft door gedrag en houding blijk van interesse voor wat de andere brengt  

 Handhaaft een actieve luisterhouding  

 Geeft anderen de ruimte om een mening of idee in te brengen 

 Gebruikt indien nodig ondersteunende communicatiemiddelen om de cliënt te 
beluisteren 

Cliëntgerichtheid Niv 1 : is gericht op een 
kwalitatieve dienstverlening 

 Reageert snel en gepast op vragen van cliënten en volgt deze op 

 Stelt zich bereikbaar en beschikbaar op 

 Waakt over de kwaliteit van de eigen dienstverlening 

 Heeft oog voor de levenskwaliteit van de cliënt 

 Kan warmte, veiligheid en geborgenheid bieden 

 Doet objectieve observaties  

Voortdurend verbeteren Niv 1 : Toont zich leerbereid  Werkt de zaken af op de afgesproken wijze. 

 Is gemotiveerd om nieuwe inhoud te verwerven. 

 Toont zich bereid om nieuwe methodes aan te leren . 

 Is zelfkritisch 

 Staat open voor feedback 

 Denkt mee na over inhoudelijke thema’s, verbeterpunten (agogisch en praktisch) 
en doet hierin voorstellen. 

Betrouwbaarheid Niv 1 : Leeft afspraken na   Respecteert regels.  

 Geeft volledige en juiste informatie door.  

 Respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie.   

 Doet wat hij/zij zegt, komt beloften en afspraken na.  

Plannen en organiseren Niv 1 : Plant en organiseert 
eigen werk effectief 

 Werkt volgens de afgesproken planning 

 Houdt rekening met de nodige uitvoeringstijd 

 Pakt eerst de belangrijke/dringende opdrachten aan.  

 Kan inspelen op plotse gebeurtenissen 

 Bewaart overzicht. 

 Ziet werk en gaat over tot actie 

Stressbestendigheid Niv 1 : Blijft kalm en rustig bij 
onvoorziene 
omstandigheden 

 Reageert rustig bij een gewijzigde planning of bij omstandigheden die extra druk 
met zich meebrengen 

 Blijft doelmatig en efficiënt handelen bij verhoogde druk. 
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Nauwkeurigheid Niv 1 : Draagt zorg voor 
materiaal, gaat ordelijk te 
werk 

 Houdt gegevens ordelijk bij 

 Levert verzorgd werk af 

 Houdt het werkmateriaal ordelijk en netjes 

Niv 2 : Levert met oog voor 
detail correct werk af 

 Blijft aandachtig bij routinetaken 

 Gaat stap voor stap te werk 

 Heeft oog voor details bij het (verzorgings)werk 

Samenwerken Niv 1: Werkt mee en 
informeert anderen 

 Geeft informatie correct door 

 Gaat respectvol om met collega’s en leidinggevenden 

 Stelt zich collegiaal op 

 Komt op voor zijn/haar mening 

 Legt zich loyaal neer bij beslissingen die in het team worden genomen 

 Erkent de inspanningen van anderen 

  

 


