
 

 

 
 

 

Een plek waar iedereen welkom is en waar elk kind bijzonder is!  
 

De missie/visie van Bzzzonder wordt in de praktijk vertaald in een drietal kernwaarden: 

- Werken vanuit je hart! 

- Iedereen is welkom (gelijkwaardig) en heeft talent! 

- Denken in mogelijkheden! 

 

Deze kernwaarden vormen de basis waarop Bzzzonder haar diensten verleent.  We zijn een 

groeiende organisatie die collegialiteit, flexibiliteit, talentontwikkeling en innovatie belangrijk vindt. 

 

Voor onze Support afdeling Kwaliteit en Beleid zijn wij op 

zoek naar een 

 
Zorgcoördinator 

(28 uur per week) 

 
De functie 
De Zorgcoördinator is verantwoordelijk voor een goede coördinatie en mede-uitvoeren van de zorg en 

ondersteuning rondom de kinderen met een extra zorgvraag die we binnen Bzzzonder mogen 

opvangen. Medewerkers die bij Bzzzonder Werkt werkzaam zijn met een extra zorgvraag vallen ook 

onder deze verantwoordling.  De zorgcoördinator ontwikkelt de ‘persoonlijke plannen’ en coacht 

collega’s die mede uitvoering geven aan deze plannen. Dit alles binnen de gestelde financiële kaders. 

Je draagt samen met collega’s zorg  voor alle dagelijkse zaken die nodig zijn om de kinderen en 

medewerkers met een extra zorgvraag de liefde, aandacht en talentontwikkeling te geven die ze 

verdienen. Daarnaast ben je administratief sterk omdat je de zorgadministratie volledig in handen 

hebt. 

Een paar belangrijke taken op een reguliere werkdag: 

 Coördineren van de zorg en ondersteuning van de cliënten binnen de gestelde financiële 

kaders, stelt de zorgdossiers op, evalueert deze en zorgt dat deze inhoudelijk op orde zijn; 

 Volledige verantwoording voor de zorgadministratie; 

 Coachen van collega’s zodat zij optimaal in hun kracht staan en hun functie kunnen 

uitoefenen; 

 Sparringspartner voor leidinggevende en collega’s voor vragen rondom extra zorg; 

 1e aanspreekpunt voor externen, bijvoorbeeld wijkteams mbt zorggerelateerde vraagstukken 

 Op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen de branche en hier actief op inspelen. 

 

 

 

 



 

De kenmerken op een rijtje 

 

 

Jij hebt: 

 Hart voor kinderen; 

 Met succes een HBO-opleiding afgerond; 

 Minimaal drie jaar relevante werkervaring; 

 Visie voor en kan goed vormgeven aan de inclusie gedachte; 

 Ervaring op het coachende aspect; 

 Gevoel voor cijfers en administratie; 

 Voelsprieten die jou telkens vertellen de kinderen, medewerkers en ouders nodig hebben; 

 Goede communicatieve vaardigheden; 

 Een groot verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Oog voor detail. 
 
 

Jij kunt: 

 Strategisch denken en plannen; 

 Ideeën omzetten tot actie; 

 Samenwerkingen zoeken en vorm geven; 

 Kansen signaleren en deze actief oppakken; 

 Intern en extern Bzzzonder en Bzzzonder Werkt onder de aandacht brengen; 

 Zelfstandig projecten signaleren, uitwerken en uitvoeren.  

 

Jij bent: 

•  Minimaal 28 uur per week beschikbaar, verdeeld over minimaal 4 werkdagen; 

•  Daadkrachtig; 

•  Een Verbinder; 

•  Nauwkeurig; 

•  Initiatiefrijk; 

•  Ondernemend en staat stevig in je schoenen; 

•  Strategisch, zowel uitvoerend als operationeel sterk; 

 

 

Reageren 

 

Is dit de omschrijving van jouw ideale baan en nog belangrijker heb jij dit allemaal in je mars? Dan 

komen we graag met jou in contact. Stuur je CV en jouw Bzzzondere motivatie voor 15 december 

2017 naar solliciteren@bzzzonder.nl Heb je vragen neem dan contact op met Jantine van Dormaël, 

088-2999625. 
 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet,  bij gelijke geschiktheid heeft een interne 

kandidaat onze voorkeur. 
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