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Algemene kenmerken 

De slaapwacht is een uitvoerende functie. De functionaris is werkzaam binnen stichting 

Ontmoeting.   

De slaapwacht kan ‘s nachts als mogelijk aanspreekpunt fungeren voor de bewoners van het 

woon-werkcentrum in geval van moeilijkheden en/of onverwachte situaties. Ook in het avond- 

en ochtendprogramma kan de slaapwacht operationeel begeleidende taken naar de bewoners 

vervullen ten aanzien van het uit te voeren programma. De slaapwacht heeft daarbij geen 

pedagogische eindverantwoordelijkheid en begeleidt de bewoners niet zelfstandig. 

 

Doel van de functie 

Het bevorderen van de veiligheid in en om het woon-werkcentrum in de nachtelijke uren en het 

assisteren middels operationele begeleiding van de bewoners. 

 

Organisatorische positie 

De slaapwacht ressorteert hiërarchisch onder de teamleider wonen & werken, het team 

waarbinnen de functie is gepositioneerd. De slaapwacht kan functioneel leiding ontvangen van 

groepsbegeleiders en teamleiders. 

 

Resultaatgebieden 

Toezicht houden: 

- Controleert o.a. met behulp van camera’s de handhaving van orde, rust en veiligheid in 

het woon-werkcentrum. 

- Draagt zorg voor de afsluiting van het woon-werkcentrum in de nachtelijke uren. 

- Houdt toezicht op de toegang tot de gebouwen en ontzegt onbevoegden de toegang. 

- Houdt toezicht op de afspraken rond het gebruik van de woon- en leefruimten, en op 

de afspraken over het naar bed gaan en het opstaan van de individuele bewoners. 

- Wijst zonodig op de naleving van de afspraken. 

 

Resultaat: Op het terrein van het woon-werkcentrum is sprake van een nachtelijke orde, rust en 

veiligheid en komen bewoners hun afspraken na. 

 

Assistentie bij begeleidende taken: 

- Verzorgt, op aanwijzing van de groepsbegeleiders, dan wel van de teamleider 

operationeel begeleidende taken bij het uitvoeren van het avond- en/of 

ochtendprogramma. 

- Maakt melding van voorkomende resultaten van deze begeleidende taken en brengt deze ter 

kennisname aan het begeleidingsteam. 

- Doet verslag van het verloop van de nacht en de aanwezigheid van bewoners bij de uit te 

voeren programmaonderdelen aan de dienstvervolgende begeleider. 

 

Resultaat: begeleidingstaken zijn dusdanig uitgevoerd dat het programma voortgang heeft 

gevonden en de dienstvolgende begeleider op de hoogte is van het verloop en de resultaten  

 

 

 

 

 



Interne activiteiten ondersteunen: 

- Verricht eenvoudige administratieve taken zoals het bijhouden van een logboek en 

rapportage betreffende activiteiten van bewoners en begeleiding daarbij. 

- Maakt melding van voorkomende onregelmatigheden die ’s nachts zijn voorgevallen 

en/of andere feiten die ter kennisname aan de begeleiding moeten komen. 

- Kan in opdracht van de begeleiding urinecontroles en blaastesten bij bewoners afnemen.  

 

Resultaat: De begeleiding is op de hoogte van het wel en wee van bewoners gedurende de 

nachten en opgedragen taken zijn correct en tijdig geschied.  

 

Profiel van de functie: 

 

Kennis: 

- MBO werk- en denkniveau. 

- Kennis van het programma binnen het woon-werkcentrum 

 

Specifieke functiekenmerken: 

- Correct gedrag en menselijk respect ten aanzien van de bewoners. 

- Het zelfstandig en zorgvuldig kunnen uitvoeren van de opgedragen taken binnen de 

gestelde richtlijnen. 

- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid ten behoeve van de 

omgang met bewoners. 

- stressbestendig en in staat om daadkrachtig op te treden.  

 

Overlegparticipatie: 

- Voert regelmatig overleg met de teamleider  

- Woont op uitnodiging ten behoeve van specifieke onderwerpen het teamoverleg bij 
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Bijlage 

 

Vanwege het uitvoeren van begeleiding in het kader van een justitiële titel moet er volgens de 

subsidiebeschikking van het Ministerie van Justitie sprake zijn van 24-uursbegeleiding. Dat 

impliceert de aanwezigheid van een medewerker gedurende de 24 uur van de dag. Alleen 

technisch toezicht is niet voldoende. Er is gekozen voor een functie van slaapwacht. Een 

begeleider die slaapdiensten vervuld.  

 

Slaapwacht. 

De medewerker heeft een pedagogische achtergrond of volgt een sociaal (ped)agosche 

opleiding.  

 

De indeling van de slaapdienst is als volgt: 

 

Aanvang  22.45 uur. ‘ Sluitronde & Overdracht’  

Samen met een collega-groepsbegeleider maak je een ‘sluitronde’. Dat betekent dat je in het 

hoofdgebouw controleert of iedere bewoner naar zijn eigen kamer is en of alle buitendeuren 

zijn afgesloten. Je schakelt het cameratoezicht vervolgens in.  

 

Van de collega’s ontvang je de relevante informatie over de aanwezige bewoners. 

 

De collega’s die de late dienst hebben zorgen er voor dat de toegangshekken zijn afgesloten. 

 

Slapen 23.15 uur – 6.45 uur 

Je slaapt in de ‘slaapkamer’ van de Bakermat. In het geval dat er een bewoner van het 

hoofdgebouw het pand verlaat wordt je gewekt door het alarm. Wanneer een bewoner 

ondersteuning wenst of iets anders wil melden wordt je gebeld.  

 

Wanneer er sprake is van een alarm kun je via camerabeelden nagaan wat er aan de hand is en 

wie het zou kunnen betreffen. Wanneer een bewoner ondersteuning wenst,  medische klachten 

heeft of acuut naar de dokter moet, schakel je de medewerker in die achterwachtdienst heeft of 

je brengt de teamleider op de hoogte. 

  

Opstarten dag en ontbijt. 6.45 uur – 7.15 uur  

Je brengt de groepsbegeleider die een vroege dienst heeft op de hoogte van wat er die nacht 

(niet) is gebeurd. 

 

Salariëring 

Inschaling gebeurd in schaal 4. 

Er wordt verschil gemaakt in werkuren en slaapuren. 

 

Werkuren: die uren die je daadwerkelijk aan het werk bent. De uren aan het begin en aan het 

einde van de diens (0,5 uur + 0,5 uur). Deze uren worden volledig uitbetaald. 

 

Slaapuren: de uren dat je kunt slapen. (7,50 uur) 

Van deze uren wordt 50% uitbetaald volgens CAO (artikel 9.5 lid 3 sub f).  

 

Uitvoeringsregeling Q: 

Als je er ’s nachts uit moet is de vergoeding van de werkuren in salaris dat wat daarvoor geldt. 
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