
 
 
De Stichting Zorgboeren Zuid Holland bemiddelt tussen cliënten en zorgboerderijen in Zuid-Holland in het 
vinden van geschikte dagbesteding of kort- en langdurig verblijf voor diverse doelgroepen. Daarbij faciliteren 
wij de zorgboeren en zetten de cliënt en de kwaliteit centraal in ons beleid. Zorgboeren Zuid-Holland is een 
jonge organisatie met ambities. We bieden op een innoverende wijze nieuwe zorgarrangementen van 
zorgboeren aan voor cliënten in Zuid-Holland. Ons aanbod is gevarieerd en loopt uiteen van jongeren met een 
beperking en gedragsproblemen, volwassen GGZ cliënten tot ouderen.  Vanwege de sterke groei van onze 
organisatie zoeken wij zo spoedig mogelijk een  
 

Zorgcoördinator  
per 1-8-2019 voor 32-36 uur per week (m/v) 

 
Zowel het aantal cliënten als het aantal aangesloten zorgboerderijen neemt toe. Daarom zoeken we een 
zorgcoördinator die ons team komt versterken. In deze functie verbind je vraag en aanbod van zorg aan elkaar 
en verzorg je de daarbij behorende administratieve werkzaamheden. Je bent verantwoordelijk voor de 
begeleiding en toetsing van de zorginhoudelijke kant van de dagbesteding en het kort- en langdurig verblijf op 
de zorgboerderijen. Het is een zelfstandige en gevarieerde functie, waarbij de kwaliteit van de zorg centraal 
staat.  

 
Taken van de zorgcoördinator:  

• Voert de intakegesprekken en brengt in kaart wat de ondersteuningsvraag is van de cliënt.  

• Maakt zorgplannen, sluit zorgovereenkomsten af met de cliënt en evalueert de zorgplannen periodiek.  

• Verricht administratieve taken op het gebied van cliëntadministratie.  

• Is verantwoordelijk voor dossieropbouw.  

• Onderhoud contacten met zorginstellingen, sociale teams, gemeenten, cliënten en 
vertegenwoordigers (de zorgketen) en de zorgboeren. 

• Geeft mede vorm aan het zorginhoudelijke beleid van stichting Zorgboeren Zuid-Holland. 

• Is verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van de zorgboeren. 

• Kan mede een bijdrage leveren aan de scholing van zorgboeren. 

 
Functie eisen: 

• Je hebt een HBO-opleiding in de zorg afgerond en bent SKJ-geregistreerd of staat open voor 

registratie.  

• Je hebt aantoonbare affiniteit met de agrarische sector. 

• Je hebt ervaring in het opstellen en evalueren van zorgplannen. 

• Je hebt ervaring in de GGZ met kinderen, volwassenen en ouderen 

• Je hebt goede communicatieve vaardigheden. 

• Je kunt zelfstandig en flexibel werken.  

• Je hebt uitstekende vaardigheden op het terrein van administreren en weet je werk goed te plannen 

en te organiseren. 

• Je bent bereid om te reizen in heel Zuid-Holland en in bezit van auto en rijbewijs B. 

 

Wij bieden: 

Een interessante en uitdagende functie in een jonge, kleine en innoverende organisatie, waarbij je veel eigen 

verantwoordelijkheid hebt voor de uitvoering. Een baan waarbij eigen initiatief wordt gehoord en beloond. 

Honorering en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ. 

Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder scholing en coaching. 



 

Reacties vóór 15 juni 2019 richten aan Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, t.a.v. Helene de With, Fortuijnplein 

25, 2964 BE Groot-Ammers, h.dewith@zbzh.nl. Donderdag 20 juni 2019 staat gepland voor de eerste 

gespreksronde. 
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