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Functiecontext 
De ADL-assistent bevindt zich in het primaire proces van Fokus. De directeur ADL-assistentie geeft leiding aan 19 

managers ADL-assisentie, die elk 4-6 ADL-clusters aansturen. Een ADL-cluster/project bestaat uit 12-18 woningen en 

een ADL-unit. In een cluster werken 15-35 ADL-assistenten. De ADL-assistenten zijn georganiseerd in 

zelforganiserende en probleemoplossende teams, waarbij eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 

uitvoering en organisatie van de werkzaamheden is neergelegd, binnen de vastgestelde kaders. Binnen de teams 

worden problemen t.a.v. de dagelijkse assistentieverlening besproken en opgelost. Ter ondersteuning van de teams 

zijn het expertiseteam en de Fokusacademie beschikbaar. 

 

Positie in de organisatie 
Rapporteert aan  manager ADL-assistentie 

Geeft leiding aan  n.v.t. 

 

Functiedoel 
Assisteren van cliënten met een ernstige lichamelijke handicap v.w.b. de algemene dagelijkse levensverrichtingen op 

hun verzoek en aanwijzing, conform het landelijk beleid en kaders, zodanig dat cliënten in de hoogst mogelijke mate 

vrij, onafhankelijk en zelfstandig kunnen wonen en leven. 

 

Resultaatverwachting 

Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

Verleende ADL-assistentie 

 

- verlenen van assistentie, op afroep of op afspraak en 

aanwijzing van cliënt, m.b.t. lichamelijke en hygiënische 

verzorging, eten, drinken, (ver)plaatsen e.d., 

gebruikmakend van aanwezige hulpmiddelen en zonodig 

samen met een collega 

- uitvoeren van eenvoudige verpleegtechnische 

assistentie volgens instructies 

- bespreken met de cliënt van verwachtingen, signaleren 

en oplossen van problemen en risico’s  

- maken van afspraken met de cliënt over 

assistentieverlening (dagelijks en jaarlijks), kwalitatief en 

kwantitatief, binnen de gegeven kaders 

- evalueren van de uitvoering met de cliënt 

- snelheid respons op 

oproep 

- kwaliteit van de uitvoering 

- mate waarin handeling 

adequaat/verantwoord 

uitgevoerd wordt  

- mate van samenwerking 

met cliënt  

- kwaliteit van 

communicatie 

Opgevolgde noodoproepen - beoordelen van de situatie ter plaatsen en verlenen van 

assistentie, eventueel op aanwijzing van cliënt 

- inschakelen van (specialistische) hulp van derden indien 

de ernst van de situatie dit vereist 

- snelheid reactie en 

oordeel 

- adequaatheid reactie 

Oplossingen voor 

problematiek tijdens 

assistentieverlening 

- bespreken van problemen in de samenwerking en 

knelpunten in de dienstverlening met de cliënt 

- oplossen van problemen en/of knelpunten binnen de 

gegeven kaders, hanteren van conflictsituaties 

- indien nodig bespreken van problemen en 

oplossingsrichtingen met collega’s uit het team en/of 

informeren van de manager ADL-assistentie of het 

expertiseteam 

- informeren van de manager ADL-assistentie wanneer er 

naar eigen bevindingen sprake is van (tijdelijke) 

- doeltreffendheid oplossing 

- juistheid van oordeel om 

anderen bij 

probleemoplossing te 

betrekken 

- snelheid melden storingen 
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Resultaatgebieden Kernactiviteiten Resultaatcriteria 

verminderde regie door de cliënt 

- melden van storingen aan onderhouds- of 

servicediensten en/of woningscorporaties, opvolgen van 

de oplossing ervan door extern leveranciers 

Mede georganiseerde 

werkuitvoering 

- met het team zorgen voor de praktische organisatie van 

de dagelijkse uitvoering gericht op o.a. voldoende 

bezetting, kwaliteitsbevordering, samenwerking met 

cliënten en administratie  

- mate waarin wordt 

bijgedragen aan goede 

omstandigheden voor de 

uitvoering van werk 

- tevredenheid over inzet 

Registratie en administratie - rapporteren over de afhandeling van situaties 

- vastleggen en controleren van gegevens m.b.t. 

verleende assistentie 

- registreren van storingen aan cruciale voorzieningen in 

het cluster, signaleren en doorgeven aan monteur 

- volledigheid en juistheid 

- snelheid signalering en 

melding 

Mede uitgevoerde 

verbetering van 

assistentieverlening 

- bespreken van ervaringen en beelden t.a.v. het 

uitvoeren van de dienstverlening op professionele wijze 

met collega ADL-assistenten en de manager ADL-

assistentie 

- deelnemen aan commissies/werkgroepen, uitvoeren van 

specifieke werkzaamheden en vanuit deze 

commissie/werkgroep voorstellen doen binnen het team 

voor oplossing van knelpunten en structurele 

verbeteringen 

- mate waarin bijgedragen 

wordt aan kennisdeling 

- kwaliteit inbreng in 

commissies/werkgroepen 

- draagvlak voor 

oplossingen 

 

Werkgerelateerde bezwaren 
- Uitoefenen van kracht bij het verplaatsen van personen. 

- Inspannende en ongemakkelijke houdingen bij diverse assisterende werkzaamheden. 

- Hinder van mentale druk, enerverende omstandigheden, wisselende werkdruk, onaangenaam werk, werken in 

vochtige en warme ruimten.  

- Kans op letsel bij verplaatsingen en bij ongewenste confrontaties. Kans op besmetting bij huidverzorging en het 

werken in onhygiënische omstandigheden. 

 

 


