
 

 
Vacature zorgcoördinator 

Care to Change is per direct op zoek naar een zorgcoördinator voor ons basisteam in Zeist. 
Deze vacature wordt in loondienstverband ingevuld en het aantal uur is bespreekbaar. 

Als zorgcoördinator ben je, samen met de regiebehandelaar, verantwoordelijk voor de 
zorginhoudelijke voortgang van de behandeling van onze cliënten. Ook het aansturen van 
behandelaars en de verslaglegging van de behandeling valt onder jouw verantwoordelijkheid. Je 
werkt nauw samen met de regiebehandelaar en casemanager; samen vormen jullie het 
behandelteam rondom een cliënt. 

Eventueel zou je, naast deze functie, als behandelaar werkzaam kunnen zijn binnen het team.  
Als behandelaar maak je deel uit van een multidisciplinair team dat is vertegenwoordigd door 
verbale en non-verbale therapeuten met verschillende disciplines. Mede dankzij ons brede aanbod, 
kunnen wij een persoonlijke en op de cliënt toegespitste behandeling bieden. 

Jouw werkzaamheden bestaan met name uit 

• verzorgen van intakegesprekken bij nieuwe cliënten 

• coördineren van het zorgaanbod tijdens trajecten 

• valideren van trajecten bij afsluiting DBC 

• deelnemen aan multidisciplinair overleg  

• geven van behandelingen gericht op meervoudige problematiek, die meerdere 
levensgebieden bestrijkt, bij voorkeur vanuit ervaring met complex (vaak vroegkinderlijk) 
trauma 
 

Jij bent iemand die 

• in het bezit is van een relevant diploma (GZ-psycholoog, Sociaal Psychiatrisch 
Verpleegkundige) 

• actief meedenkt bij het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van (nieuwe) 
behandelmethodieken 

• vakinhoudelijk competent is en gewend is om multidisciplinair/interdisciplinair te werken 

• kennis van en ervaring heeft met complexe persoonlijkheidsproblematiek en CPTTS 

• communicatief vaardig is, zowel schriftelijk als mondeling 

• zorgvuldig en gestructureerd werkt 
 

Wij bieden  

• een gezellige werksfeer in een fijn team, bij een dynamische GGZ instelling 

• een overeenkomst voor een jaar met een reële optie tot verlenging 

• een gezamenlijke lunch verzorgd door Care to Change 
 
Wij zijn 
Care to Change, een eigenzinnige en gedreven instelling gericht op de specialistische GGZ met 
vestigingen in Amsterdam, Emmeloord, Haarlem, Hilversum en Zeist. Wij richten ons 
behandelaanbod op mensen met complexe klachten. Met ons multidisciplinaire team bieden wij, in 
afstemming met de cliënt, een gebalanceerd zorgaanbod.  



Belangrijk hierbij is voor ons de open en nieuwsgierige blik op gezondheid en zorg, alsmede de 
bereidheid om buiten de afgebakende kaders te kunnen treden. 

De aandacht voor onze medewerkers is er zowel op persoonlijk als zakelijk vlak. De balans tussen 
werk en privé staat bij ons hoog in het vaandel. De medewerkers zien wij als individuen met elk een 
persoonlijk verhaal. Weten wat er speelt in het leven van onze collega, hierbij stilstaan en hierop 
anticiperen is de onderscheidende kracht van Care to Change. 

Voor een indruk van onze instelling en werkwijze, verwijzen we je graag naar onze website 
www.caretochange.nl. 

 Interesse in deze vacature 
Als je geïnteresseerd bent in deze functie stuur dan je motivatie en CV naar Mariëlle Janssen – 
wens@caretochange.nl             . 
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