
 

Ben jij een ervaren persoonlijk begeleider, die toe is aan extra verantwoordelijkheid? 

Dan hebben wij een nieuwe uitdaging voor jou! 

De Eikenzoom in Anerveen (Overijssel) zoekt per direct een 

meewerkend zorgcoördinator  
24-32 uur per week / fwg 45 

Samen met de collega’s van ons kleine, enthousiaste team help jij onze jongeren om 

meer grip te krijgen op hun leven. 

De Eikenzoom is een kleinschalige woon- en werkvoorziening voor jongeren tussen 16 en 30 jaar met 

een verstandelijke beperking en/of autisme. Wij ondersteunen hen op weg naar zelfstandigheid. De 

nadruk ligt op het leren door middel van ervaren en het ‘stap voor stap’ verleggen van grenzen. 

Op onze locatie hebben wij een groepswoning voor 7 jongeren en 2 zorgappartementen. Verder 

begeleiden wij jongeren die zelfstandig wonen. 

De Eikenzoom is onlangs verzelfstandigd. Dat én de groei van onze zorgverlening vragen om een 

uitbreiding en professionalisering van ons team. 

De zorgcoördinator heeft een tweeledige functie. 

Enerzijds ben je als persoonlijk begeleider actief.  Je krijgt meerdere jongeren onder je hoede, die je 

ondersteunt, je schrijft zorgplannen, stemt leerdoelen af met je collega’s en onderhoudt contacten 

met het netwerk van de jongeren. Je zorgt dat de zorgdossiers op orde zijn. 

Anderzijds ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze zorgverlening. Je brengt het huidige 

kwaliteitsniveau in beeld en werkt aan verbetering en borging van processen en legt dit vast in. Je 

draagt er zorg voor, dat je je collega’s meeneemt in deze ontwikkeling door hen te coachen en te 

begeleiden. Je stelt jaarlijks een opleidingsprogramma vast en organiseert trainingen. 

Kwaliteitsverbetering vraagt ook om het op de hoogte zijn en blijven van de relevante wet- en 

regelgeving in ‘zorgland’.  

Samen met de zorgmanager bewaak je de continuïteit van de zorg: je kijkt naar de voortgang en 

actualiteit van de ondersteuningsplannen, je zorgt voor de juiste zorgindicaties, onderhoudt contact 

met nieuwe cliënten én je bepaalt de prioriteiten in de zorgverlening. 

Voor deze veelzijdige functie zijn wij op zoek naar een ambitieus persoon met een afgeronde 

relevante HBO-opleiding. Je hebt ruime ervaring als begeleider in de zorg en kunt zelfstandig werken. 

Je staat stevig in je schoenen, toont initiatief en houdt van duidelijkheid en structuur. Je kunt goed 

luisteren, beschikt over tact, inlevings- en doorzettingsvermogen. Je communiceert duidelijk. Je bent 



bereid om in het weekend te werken. 

Mocht je in het bezit zijn van een SKJ-registratie en ervaring hebben met kwaliteitssystemen dan is 

dat een pré. 

Ben je geïnteresseerd stuur je sollicitatie dan vóór 29 mei a.s. naar info@eikenzoom.nl   

 

Voor meer informatie kunnen je contact opnemen met Peter van Esch (06 20111 023) of kijk op 

www.eikenzoomwonenwerken.nl 

 

 


