
Vacature Zorgcoördinator m/v - (24-36 uur/week) regio Haaglanden en Holland-Rijnland 
Samen staan we sterk! Met kennis van zorg en maatwerk ondersteunen we personen uit de doelgroep 
ADHD/Autisme. Wij zoeken een enthousiaste zorgcoördinator die hier een bijdrage aan willen leveren. 

Wat kan jij betekenen als zorgcoördinator? 

• Je coördineert, adviseert én organiseert de zorg van de cliënten (indicatieaanvragen, het zorgplan, 
contact wettelijk vertegenwoordigers, betrokken disciplines en overige zorgtrajecten) 

• Je coacht collega’s zorginhoudelijk, zodat zij nog betere zorg aan de cliënten kunnen bieden. 

• Je vult de zorgvragen in door middel van het matchen van de zorgvrager met de juiste zorgverlener  

• Je controleert en houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg 

• Je bent verantwoordelijk om samen met de cliënt en zijn netwerk uitvoering te geven aan het 
persoonlijk plan, dit te evalueren en bij te stellen waar nodig. 

• Samen met je collega zorgcoördinatoren denk je mee over diverse onderwerpen en ben je actief 
binnen de kennisdeling van zorgverlening en regionale netwerken. 

Welke talenten neem je mee? 

• Je beschikt over een Hbo-diploma richting zorg/hulpverlening en hebt ervaring met het coördineren 
van het volledige zorg- en dienstverleningsproces. 

• Je begrijpt anderen, voelt goed aan wat ze nodig hebben (ook op afstand) en kunt hier op inspelen 
zonder de kaders te vergeten. 

• Integriteit en flexibiliteit  

• Goed kunnen plannen en organiseren 

• Grote kennis van diverse soorten zorgverlening en therapieën binnen de autismezorg 

• Je laat cliënten zoveel mogelijk in eigen regie en beschermt hen voor datgeen wat ze niet aankunnen. 

• Je denkt buiten vastgestelde kaders, stelt kritische vragen en steekt je hoofd boven het maaiveld uit 
als dat resulteert in betere zorg. 

• Je bent een coach voor de bij Klimkoord aangesloten ZZP’ers en je bent in staat deze te stimuleren en 
enthousiast te maken voor veranderingen en het behalen van SMART doelen. 

Wat bieden wij jou? 

• Een parttime of fulltime baan conform CAO zorg -en welzijn. 

• Een coördinerende, afwisselende en uitdagende baan waarbij je zeer betrokken in de zorgt meewerkt. 

• Een werkplek waar je samen met collega’s ruimte hebt om te groeien in je functie. 

• Je werktijden liggen vooral in de dagdienst. Aanwezigheid in de avonden en weekenden wordt flexibel 
van je verwacht. 

• Een leuke werkomgeving tussen zorgverleners die werken met kinderen met autisme en/of ADHD 
• Veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid om te handelen binnen gestelde kaders. 

• De samenwerking is open en transparant op alle niveaus; we doen het samen en zijn gelijkwaardig. 

Is je interesse gewekt? 

Bied jij mensen met een ASS graag een fijne omgeving? Wil je dit doen samen met andere zzp’ers in een 
werkomgeving waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat? Dan nodigen wij je uit om via de mail te reageren 
aan paulazandstra@klimkoord.nl  

Heb je vragen? 

Paula Zandstra beantwoord ze graag 06 510 16393 

mailto:paulazandstra@klimkoord.nl

