
 
 

 
Vacature Zorgcoo rdinator niveau 4  

 

Nieuw Rollecate zoekt een tweede Zorgcoördinator met een ‘ja’ attitude die op 
de hoogte is van de gezondheidszorg. De zorgbehoefte van de gast staat bij 
ons centraal, die stemmen we op ieders persoonlijke wensen en behoeften af. 
Dit vraagt een bepaalde attitude van medewerkers. Klantvriendelijkheid is een 
vanzelfsprekendheid binnen Nieuw Rollecate. Voor onze woon- en 
zorgvoorziening zijn wij op zoek naar medewerkers die onze missie en visie 
uitdragen en in gezamenlijkheid met ons deze woon- en zorgvoorziening 
opbouwen en ontwikkelen. 
  
De organisatie 
Nieuw Rollecate is een kleinschalige woon- en zorgvoorziening, waar gasten worden 
verzorgd, maar vooral ‘thuis’ zijn. In Nieuw Rollecate kunnen mensen met elke 
zorgbehoefte terecht. Nieuw Rollecate biedt de juiste zorg. Ook wanneer het gaat om 
permanente zorg, dementie zorg, psychogeriatrische zorg, terminale zorg, tijdelijke 
zorg, revalidatie of vakantiezorg. Dat betekent ook dat gasten tot en met hun laatste 
levensfase in Nieuw Rollecate kunnen blijven. Nieuw Rollecate is tevens een 
leerwerkomgeving voor stagiaires in de zorg, facilitair en horeca.  

Onderscheidend, gastvrij en geborgenheid 
Nieuw Rollecate is onderscheidend met haar zorgconcept in het Nederlandse 
zorglandschap. Gastvrijheid is bij ons de overtreffende trap van dienstverlening. Dit 
moet een blijvende herinnering zijn voor alle betrokkenen. Geborgenheid is wat wij 
onze gasten bieden. In Nieuw Rollecate heerst een persoonlijke, open en gastvrije 
cultuur waarbij betrokkenheid en professionaliteit altijd leidend zijn in het handelen 
van de medewerkers. 
  
Functie-inhoud 
Nieuw Rollecate verleent zorg met medewerkers die gedreven worden door hun 
passie voor de zorg. Betrokkenheid in het dagelijkse doen en laten is een pré. Het 
takenpakket van de Zorgcoördinator is zeer divers en bestaat onder andere uit: 
 

• Geeft de dagelijkse leiding aan zorgbutlers/EVV’ers; 
• Is verantwoordelijk voor de continuïteit, kwaliteit en coördinatie van de zorg 

met collega zorgcoördinator; 
• Functioneert ook als eerstverantwoordelijke verzorgende voor de aan 

hem/haar toegewezen gasten; 
• Hulp geven bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL zorg); 
• Medicatie delen; 
• Voert verpleegtechnische handelingen uit conform het geldend protocol en 

de Wet BIG; 
• Organiseert en coördineert de werkzaamheden van het zorgteam; 
• Ziet toe op de efficiency en effectiviteit van de zorgactiviteiten en bewaakt 

de integrale kwaliteit van zorg; 



 
 

• Instrueert, motiveert en begeleidt medewerkers; 
• Geeft werkbegeleiding indien nodig en bij (nieuwe) medewerkers;  
• Ziet toe op een goede kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbezetting;  
• Draagt bij aan de kwaliteitsontwikkeling van het zorgteam;  
• Draagt duidelijk de visie en missie uit van Nieuw Rollecate naar andere 

medewerkers en externe partijen; 
• Levert een bijdrage aan de ontwikkeling c.q. de bijstelling van het 

zorgbeleid; 
• Het definiëren en vastleggen van alle (zorg)processen, protocollen en  

zorgtrajecten in Nieuw Rollecate; 
• Het actualiseren van protocollen en procesbeschrijvingen; 
• Overige taken rondom het kwaliteitssysteem; 
• Neemt zitting in de gast- en familieraad; 
• MDO coördineren en leiden;  
• MIC/MIM overleg voorbereiden en uitwerken; 
• Verricht bereikbaarheidsdiensten, waarbij hij/zij telefonisch bereikbaar is, 

indien de directie afwezig is.   
 

Functie-eisen 
Je bent doelgericht, bent in staat goed relaties te onderhouden en durft mensen aan 
te spreken, je kunt snel schakelen tussen verschillende activiteiten en hanteert hoge 
kwaliteitseisen aan jezelf en anderen. 
 
Je vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van ouderen 
die afhankelijk zijn van zorg. Je houdt daarbij het belang van de organisatie ook in 
het oog. Je hebt gevoel voor sfeer en kunt daar een bijdrage aan te leveren.  

Je kent jezelf goed in de rol van zorgverlener en vraagt feedback op je functioneren. 
Je bent bereid om ochtend-, avond-, nacht- en weekenddiensten te draaien en bent 
daarin flexibel.  

Wat breng je verder mee? 

• Opleiding minimaal Mbo-opleiding verpleegkundige niveau 4 afgerond met evt. 
aanvullende opleidingen; 

• Bekwaam in voorbehouden en risicovolle handelingen (BIG geregistreerd); 

• Kennis van somatische en psychogeriatrische zorg; 

• Nieuwsgierigheid voor je vakgebied; 

• Kennis van samenwerkingsprocessen; 

• Kennis van de zorgsystemen zoals deze in Nieuw Rollecate worden gehanteerd;  

• Bij voorkeur ervaring in het coördineren van zorg; 

• Kennis van beleid en het dat kunnen vertalen naar de praktijk; 

• Je kunt bij voorkeur goed en snel schrijven en notuleren; 

• Je computervaardigheden zijn uitstekend; 

• Probleemoplossende vaardigheden; 

• Problemen ga je niet uit de weg maar pak je zelfstandig op. Je weet wanneer je 
daarbij een andere voor hulp moet vragen 

  
Dienstverband en arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden per 1 oktober een dienstverband aan van 36 uur per week, in eerste 
instantie voor de duur van 1 jaar. De functie is ingeschaald in functiegroep 50.  



 
 

 
Nieuw Rollecate hecht veel waarde aan deskundigheidsbevordering. Daarom word je 
per februari 2021 aangeboden de opleiding Ad Management in de Zorg (deeltijd; 
HAN) te gaan volgen. We verwachten je bereidheid om deze opleiding te willen gaan 
volgen (wanneer je die nog niet gedaan hebt).   
  
Nieuw Rollecate biedt uitstekende secundaire Arbeidsvoorwaarden zoals een 
prettige werksfeer in een vernieuwende, dynamische omgeving met alle faciliteiten 
passend bij een gebouw van deze tijd met zorgverlening op hoog niveau en een 
professioneel werkklimaat waarbij ruimte is voor persoonlijke aandacht richting onze 
gasten.  
  
Solliciteren 
Wil jij hét verschil maken in de zorg én bij Nieuw Rollecate? Solliciteer dan naar de 
functie van Zorgcoördinator en stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief, een CV met 
(pas)foto per e-mail naar info@nieuwrollecate.nl  
t.a.v.: L. Hazelhekke-Zomer (directrice).  
 
Solliciteren kan tot zondag 9 augustus a.s. In week 33 zijn de gesprekken gepland.  
Een gedrag en drijfveren onderzoek kan onderdeel uitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 
 
Informatie 
Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met L. Hazelhekke-Zomer, 
telefoonnummer 0570-234 014. Kijk ook eens op onze site www.nieuwrollecate.nl of 
volg ons op Facebook en Twitter. 
  
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 


