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Functiebeschrijving Zorgcoördinator 
De zorgcoördinator is in een specifieke regio verantwoordelijk voor het invullen van zorgvragen door 

deze te matchen met de juiste zorgverlener. De zorgcoördinator houdt toezicht op de kwaliteit van 

zorg.  

Taken, Bevoegdheden, Vaardigheden zorgcoördinator 

Persoonlijkheid 
- Heeft een goede spreek- en luistervaardigheid; 
- Heeft veel kennis en interesse in het zorggebied van de Stichting Klimkoord en affiniteit met 

onze missie en visie.  
 

Taken en verantwoordelijkheden 
- Intakegesprekken houden bij zorgvragers 
- Afstemmen met zorgconsulenten over casussen; 
- Matchen van zorgvragen aan zorgverleners; 
- Intakegesprekken voeren en eerste screening doen van nieuwe zorgverleners die willen 

aansluiten; 
- Plannen en bewaken van de zorgverlening; 
- Bijhouden van gemaakte afspraken in ons dossiersysteem; 
- Onderhoudt contacten met zorgvragers, belanghebbenden en andere betrokken instanties; 
- Rapporteert aan de directeur van Stichting Klimkoord. 

 
Bevoegdheden 

- Communicatie met zorgvragers, zorgverleners, belanghebbenden en betrokken instanties; 
- Bevoegd om de uitvoering van zorg toe te wijzen aan onderaannemers van Klimkoord; 
- Bevoegd om tariefafspraken te maken met zorgverleners conform afgesproken kaders; 
- Bevoegd om voorstellen te doen m.b.t. marketing, projecten of sociale initiatieven; 
- Bevoegd om informatiebijeenkomsten en themabijeenkomsten te organiseren na 

goedkeuring budgetvoorstel; 
- Heeft inzage in cliëntendossiers. 

 
Kennis  

- U kent zowel de fysieke als psychologische kant van ADHD en Autisme; 
- U heeft inzicht in de rol van bij de zorgverlening betrokken partijen; 
- U heeft kennis van verschillende zorg verlenende diensten die voor onze doelgroep van 

belang is en kunt op basis van de zorgbehoefte bepalen welke zorgverlening daar voor 
geschikt is; 

- U heeft een opleiding op hbo-niveau of een gelijkwaardige staat van dienst. 
 
Vaardigheden  

- U beschikt over goede communicatie en gespreksvaardigheden 
- U kunt goed luisteren, vraaggericht werken en gesprekken goed afsluiten  
- U bent in staat een goed netwerk van relevante zorgverleners op te bouwen, of beschikt hier 

reeds over;  
- U kunt goed met mensen en emoties omgaan  
- U kunt uw eigen grenzen bewaken 
- U kunt goed omgaan met kantoorautomatiseringssoftware 

 
Positie 

- Rapporteert aan de Directeur-bestuurder 

 


