Intensieve begeleiding
Intensieve begeleiding is zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. Bij een aantal van
deze bewoners duurt het even voor je hun vertrouwen hebt gewonnen, anderen vinden een
nieuw gezicht wel interessant. Maar allemaal hebben ze behoefte aan een duidelijk
afgebakende structuur; ze willen precies weten waar ze aan toe zijn. Onverwachte dingen
leiden vaak tot stress en sommige van deze bewoners kunnen daar heftig op reageren.
Afhankelijk van het niveau worden er bij de communicatie ook picto’s, gebaren of
‘verwijzers’ gebruikt. Zo’n verwijzer kan bijvoorbeeld een handdoek zijn, zodat de bewoner
weet dat hij zich af moet drogen. De ondersteuning, bijvoorbeeld bij de ADL, verschilt per
persoon. Waar je deze cliënten blij mee maakt? Met honderd procent aandacht: samen lezen,
naar het winkeltje gaan of een spelletje doen. Ook helpen bij het koken of – onder
begeleiding – met de duofiets over het terrein rijden, vinden de meesten geweldig.

Wat vraagt dat van jou?
Bij deze bewoners stelt hun gedrag je voor de grootste uitdaging, maar jij kijkt verder dan
dat gedrag. Jij kijkt naar onderliggende behoeften van de bewoners en ziet het wanneer de
spanning bij hen oploopt. In verhitte situaties probeer jij te de-escaleren en blijf je rustig. Je
staat stevig in je schoenen en bent heel duidelijk. Moeilijke beslissingen en gesprekken ga je
niet uit de weg
Met deze groep bewoners is het nooit saai, de dag loopt vaak anders dan je had gepland. Jij
houdt wel van een uitdaging en komt ook met creatieve oplossingen. Het geeft jou
voldoening wanneer het je lukt de bewoner een ontspannen en fijne dag te laten ervaren.
Je werkt hier in een hecht team waarin iedereen voor elkaar klaarstaat. Jullie gaan voor elkaar
door het vuur. Samen kijken jullie ook naar het eigen handelen en wat er een volgende keer
beter kan. Jullie steken ook energie in het betrekken van de familie van de bewoners.

