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Vacature: Coördinator Zorg
(Specialisatie Forensische Zorg)
28 tot 36 uur p/w
Wie zijn we?
Zorggroep Triade is een zorgorganisatie gevestigd in Brunssum die voor het Ministerie van
Justitie en Veiligheid én de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) actief is in de Zuid- en
Midden-Limburgse gemeenten. Daarnaast leveren we zorg aan mensen met een indicatie Wet
langdurige zorg (WLZ).
Onze doelstelling is helder. Wij zijn er, om welke reden dan ook, om iemand te ondersteunen. We
kennen hierbij geen uitsluitingscriteria! Onze begeleiding richt zich op het vergroten en blijven
behouden van minimale afhankelijkheid en maximale zelfstandigheid.

Functieomschrijving
Als Coördinator Zorg geef je voorlichting over de dienstverlening van de organisatie aan
potentiële cliënten, samenwerkingspartners, financiers en verwijzers. Netwerken is je op het lijf
geschreven. Je onderhoudt o.a. contacten met externe samenwerkingspartners, financiers en
verwijzers.
Middels een intakegesprek met een potentiële cliënt en eventuele verwanten draag je zorg voor
het in kaart brengen van de benodigde zorg/ondersteuning om vervolgens een passend
dienstverleningsaanbod in te regelen binnen de organisatie en rapporteert, desgewenst, over
ondernomen acties aan verwijzers. Tenslotte draag je zorg voor een afstemming met de
teamleider zorg, ambulant begeleiders en de administratief medewerkers ten aanzien van de
zorglevering/ productie.
Verder functioneer je als 1e aanspreekpunt voor zowel de Teamleider Zorg als collega’s van de
teams. Je plant en coördineert de dagelijkse werkzaamheden binnen de teams, stelt hierin
prioriteiten en zorgt ervoor dat problemen die de voortgang belemmeren worden opgelost.
Daarnaast signaleer je ontwikkelingen binnen de forensische markt en het sociaal domein,
signaleer je afwijkende resultaten ten aanzien van de doelstellingen m.b.t. kwaliteit van zorg en
cliënttevredenheid en lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling. Waar nodig doe je
verbetervoorstellen.
Tenslotte geef je individuele en teamgerichte coaching aan collega’s van de teams en stimuleer je
een open en veilig werk- en leerklimaat binnen de teams.

Wat breng jij met je mee?
•
•
•
•
•
•
•

Een diploma van een vakgerichte opleiding (bijv.: medewerker maatschappelijke zorg
niveau 4 of HBO Social Work);
Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de forensische zorg. O.a. collega’s begeleiden,
coachen en ondersteunen bij forensische casussen is een belangrijk deel van de functie;
Je houdt ervan medewerkers te motiveren en te verbinden als ambassadeur aan onze
organisatie;
Bekendheid met de forensische keten en een breed netwerk;
Inlevingsvermogen. Je kunt met spanningsvolle situaties omgaan en kan mensen
begeleiden en motiveren naar een volgende stap in hun leven;
Zelfstandigheid en lef. Je durft jouw eigen beslissingen te maken;
Een (eigen) spiegel. Je bent in staat om te reflecteren op jezelf en collega’s.

Wij bieden:
•
•
•
•
•

Een informele werkomgeving bij een ondernemende organisatie;
Een functie met veel vrijheid en verantwoordelijkheid;
Een enthousiaste team met grote betrokkenheid
Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Gehandicaptenzorg (FWG 50);
Een laptop, smartphone & bedrijfsauto.

Verdere informatie
Wij ontvangen graag een motivatiebrief en CV. Beide documenten kunnen worden verstuurd aan
solliciteren@zgtriade.nl. De gesprekken zullen ingepland worden in de week van 16 mei.
Neem gerust contact op met Parisa Mehrdad (Teamleider Zorg & Dagbesteding) bij vragen over
de inhoud van de functie. Rick van de Roer (Jr. Stafmedewerker HR en Kwaliteit) is de
contactpersoon bij vragen over de procedure. Beiden zijn bereikbaar via bovenstaand mailadres
en/of op telefoonnummer 045 – 8200 400.

