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Linkedin

Profiel Mijn cliënten voelen dat ik hen zie als een gelijkwaardig persoon, zodat ze me snel vertrouwen.

Werkervaring

feb 2017 – Heden

ROTTERDAM

Persoonlijk Begeleider
's Heerenloo

Als persoonlijk begeleider begeleid en verzorg ik cliënten met een verstandelijke, lichamelijk

of zintuigelijke beperking. Ik help ze bij hun persoonlijke ontwikkeling, opvoeding, verzorging,

wonen, vrije tijd, school en werk. Ook voer ik verpleegkundige handelingen uit. Overige

werkzaamheden:

De mens achter de cliënt zien en samen zoeken naar de vraag die achter het gedrag zit

De cliënt begeleiden bij zichzelf zijn, zijn talenten benutten en dromen verwezenlijken

Goed samenwerken met collega’s en elkaar steunen binnen het werk waar nodig

Coördinerende rol om het overeengekomen ondersteuningsplan van de cliënt uit te voeren

Verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgplan

coördinerende taak en een actieve rol mbt kwaliteit van zorg, verpleegkundig handelen en

het uitvoeren van het leerlingenbeleid.

Coachende rol naar collega’s

De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

nov 2015 – feb 2017

ZEIST

Persoonlijk begeleider
Kwintes

Actief samenwerken met collega-begeleiders en specialisten

Kennis over de EVB, LVB en MVB doelgroep delen met collega’s 

Intensief cliënten begeleid met een matige tot ernstige verstandelijke beperking

Het vertalen van de (zorg)behoefte van de cliënt naar passende handelingen

Het uitvoeren van verpleegkundige handelingen

Begeleiden van cliënten bij het onderhouden van hun sociale netwerk

Aangaan en onderhouden van externe contacten

Het leveren van een bijdrage aan het beheer van financiën

http://linkedin/EmielKoppelaar


Signaleren, observeren en rapporteren

Opleiding

sep 2012 – jun 2015 ROC Midden Nederland
mbo-4: Pedagogiek

Bij deze opleiding heb ik geleerd over het werken met verschillende doelgroepen. Daarbij leer

je vooral  hoe je om moet gaan met bijvoorbeeld gedragsproblemen en hoe je ze daarbij moet

begeleiden.

sep 2008 – jun 2012

WOERDEN

De Hoekse Berg
Mavo diploma

Vaardigheden Sociaal, lef, flexibel, enthousiast, sterk in mijn schoenen

Stages

sep 2014 – jun 2015

ZEIST

Assistent pedagogisch medewerker
Kwintes

Tijdens deze stage heb ik samen met andere pedagogisch medewerkers gewerkt:

Het bieden van structuur

Creëren van een sfeer binnen de groep waarin de doelgroep zich veilig voelt

De ontwikkeling van cliënten volgen en vastleggen

Cursussen

sep 2018 – okt 2018

PRAKTIJK HET OOGLAPJE

Omgaan met een verstandelijke beperking

mei 2017 – mei 2017

IT TOPPERS

Cliëntsysteem ECD

Hobby's Voetbal, darten, goede gesprekken en lezen


