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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 en Competenties 

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 zorgverlenende diensten die voor onze doelgroep van 

belang zijn 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 
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Competenties 
 

- Analytisch: is goed in het ontleden van informatie en het leggen van verbanden voor het 

vraaggericht invullen van zorgvragen door deze te matchen met de juiste zorgverlener en/of 

zorg verlenende dienst. 

- Assertiviteit: is zich bewust van de eigen grenzen, bewaakt deze grenzen en stelt grenzen.  

- Computervaardigheid: kan omgaan met kantoorautomatiseringssoftware en heeft 

kennis/vaardigheid met Word en Excel. 

- Consciëntieus: voelt zich verantwoordelijk voor een goede uitvoer van de functie en is 

toegewijd aan de missie en visie van de organisatie.  

- Deskundigheid: kan kennis en ervaring m.b.t. autisme en ADHD integreren t.b.v. een 

optimale zorgverlening. 

- Flexibiliteit: kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderende werkwijzen, regelgeving en 

beleidswijzigingen en kan daarnaast gemakkelijk schakelen tussen verschillende taken, 

bevoegdheden en onderwerpen. 

- Integriteit: kan vertrouwelijk en gewetensvol omgaan met privacy- gevoelige informatie.  

- Klantgericht: heeft oog voor de behoeften en wensen van de zorgvragers (en hun systeem) 

enerzijds en de zorgverleners anderzijds en zet dit in om zorg op maat te kunnen leveren. 

- Leervermogen: kan nieuwe informatie zoals veranderende werkwijzen, regelgeving en 

beleidswijzigingen snel opnemen en kan deze effectief toepassen in de werksituatie. 

- Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: heeft een goede spreek-, luister- en 

gespreksvaardigheid.  

- Netwerkvaardigheid: kan relaties en allianties binnen en buiten de eigen organisatie 

ontwikkelen en bestendigen. Deze benutten voor het verkrijgen van informatie, maken van 

afspraken en medewerking m.b.t. de zorgverlening.  

- Plannen en organiseren: kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en 

benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren 

om deze doelen te kunnen bereiken. 

- Presenteren: kan informatie- en themabijeenkomsten, aansluitend op de vraag die leeft  

onder de bij de organisatie betrokken partijen, organiseren en leiden. 

- Proactief: heeft snel door welke ontwikkelingen gevolgen hebben voor de zorgverlening en 

anticipeert daarop door voorstellen te doen m.b.t. marketing, projecten of sociale 

initiatieven.  

- Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: kan schriftelijk rapporteren in het dossiersysteem en 

aan betrokken partijen binnen en buiten de organisatie. 

- Stressbestendigheid: blijft effectief presteren onder tijdsdruk en druk van een diversiteit aan 

taken  en bevoegdheden m.b.t. de zorgverlening. 

 

Positie 
- Rapporteert aan de Directeur-bestuurder. 


