
 
 

Missie van Stichting De Trans 
 

De Trans ondersteunt mensen met een 
verstandelijke beperking om te leven zoals zij 
dat willen. Samen met verwanten en overige 
betrokkenen maken we de ondersteuning 
persoonlijk, zodat plezier in het leven, wonen, 
werken, leren de best mogelijke kansen krijgt. 
Met onze ondersteuning streven we ernaar 
dat mensen op hun eigen manier het gewone 
leven kunnen ervaren en deelnemen aan de 
samenleving.  

Dienstverband:  
Bepaalde tijd met kans op vaste aanstelling 
 

Arbeidspercentage:  
80%, oftewel 29 uren gemiddeld per week 

 
Ingangsdatum:  
Z.s.m. 
 

Open tot: 
05-02-2018 

 
Functie-informatie: 
De zorgcoördinator werkt op een woning in Nooitgedacht 
met cliënten die een zeer ernstige verstandelijke 
beperking hebben of een licht verstandelijke beperking. 
Psychische problematiek is ook iets dat voorkomt bij de 
cliënten (schizofrenie, angststoornissen en/of manische 
episoden). De groep bestaat uit 8 heren en 1 dame (in de 
leeftijd van 40 tot 60+). De woning kent veel individuen 
met verschillende mate van gedragsproblematiek. 
Hiervoor heeft een aantal bewoners Meerzorg toegekend 
gekregen. Daarnaast wonen hier cliënten met een 
hulpvraag bij de verzorging maar ook wonen er cliënten 
die qua zorg (redelijk) zelfstandig zijn. Dagbesteding 
wordt intern of extern aangeboden maar ook op de 
woning, volgens het workhome-principe. 
 

Functie-inhoud: 
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor en 
coördineert de individuele zorg van cliënten, stelt de 
individuele ondersteuningsplannen op en draagt zorg 
voor de uitvoering hiervan. Ook het uitvoeren van alle 
voorkomende verzorgende en begeleidende 
werkzaamheden behoren tot het takenpakket. De 
zorgcoördinator zorgt voor afstemming met betrekking tot 
wonen, werken en recreëren. De zorgcoördinator zet 
lijnen uit binnen het team. Daarnaast onderhoudt de 
zorgcoördinator een nauw contact met unithoofd, 
gedragsdeskundige en heeft hij regelmatig contact met 
alle betrokkenen van de cliënt. 

 
De kerncompetenties zijn: 
Resultaatgericht zijn, integer handelen, klantgericht zijn 
en teamplayer zijn. Daarnaast zijn inlevingsvermogen, 
snel kunnen schakelen in situaties, je ambitieus opstellen 
en werk kunnen delegeren/uit handen geven 
kerncompetenties die kenmerkend zijn voor het team. 

 
Voor de functie gelden daarnaast onderstaande 
functie-eisen: 
 Een afgeronde, relevante agogische - of zorgopleiding 

op minimaal niveau 4;  

 ervaring en affiniteit met cliënten met een diverse 
begeleidingsvraag (ASS en PDD-NOS); 

 Je kunt methodisch en vraaggericht werken; 

 Ervaring met het schrijven van zorgplannen en de 
bijbehorende gespreksvoering; 

 Je kunt zelfstandig en probleemoplossend denken en 
handelen; 

 Je hebt een stabiele en relativerende persoonlijkheid; 

 Je kunt objectief observeren en rapporteren; 

 Je kunt ondersteunend en sturend zijn, zonder 
beheersende of dwingende houding; Kennis van de 
Triple-C methode. 

 Je hebt een open en collegiale houding; 

 Je kunt samenwerken binnen een multidisciplinair 
team; 

 Je bent in staat tot zelfreflectie. 

 
Salaris: 
Het salaris is vastgesteld volgens de CAO-
Gehandicaptenzorg. De functie begeleider is ingedeeld in 
schaal 40 conform FWG 3.0. Een salaris van maximaal  
€ 2.736, - bij een fulltime contract (afhankelijk van kennis 
en ervaring) en een toeslag van 10% van het uurloon 
gekoppeld aan het werken op deze woning. Naast goede 
primaire arbeidsvoorwaarden bieden wij uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een gunstige 
pensioenregeling, collectiviteitskorting op individuele 
verzekeringen en een lidmaatschap van Espria 
Ledenvereniging. Ook kun je profiteren van een flexibel 
arbeidsvoorwaardenpakket. Denk hierbij aan extra 
vakantiedagen, opleidingen en trainingen. Ook bestaat 
de mogelijkheid om met fiscaal voordeel bijvoorbeeld een 
computer of mobiele telefoon aan te schaffen. 

 
Informatie en sollicitatie: 
Voor meer informatie kun je bellen met  
Wietze Bosma, unithoofd, telefoon (06) 10 86 54 06. 
Jouw sollicitatie kun je sturen naar  
Michel van Klinken, afdeling Mens & Arbeid via 
werving@detrans.nl. 

 
Overige informatie: 
Boventallige medewerkers en reïntegratie-kandidaten 
krijgen voorrang in de procedure.  
 
 

Vacature Zorgcoördinator Nooitgedacht 
 


