
    

 

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Stichting woonzorgcentrum Sint Anna is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Vanuit de 

waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij unieke diensten aan op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg voor ouderen. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in hechte 

zelfregulerende gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een 

sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige landelijke locatie. Hiermee is zij 

uniek in het grote aanbod van zorginstellingen. Voor Sint Anna zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar 

een enthousiaste 

 

Teamcoach 
24 uur per week 

 

Wat ga je doen als teamcoach? 

Wij zoeken een teamcoach die de medewerkers van zelfregulerende gemeenschappen/ teams van 

Sint Anna coacht in de fase waarin zij zich bevinden (situationeel) en helpt hen naar een volgende 

fase van zelfregulering. Je hoofdtaken zijn het coachen en faciliteren van de medewerkers die werken 

in de gemeenschappen/ teams en de teams als geheel, maar zo nodig stuur je bij. Dit met als 

resultaat dat de dienstverlening aansluit bij de vraag van de bewoners, de kwaliteit van zorg geborgd 

is en dat dit door de medewerkers zo zelfstandig mogelijk kan worden opgepakt. Belangrijk is dus dat 

je dit doet vanuit de kracht van de individuele medewerkers en de gemeenschap. Medewerkers  

(zorgmedewerkers, medewerkers huishoudelijke dienst, afdelingsassistenten en medewerkers welzijn) 

maken samen met bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers onderdeel uit van een gemeenschap. 

Tevens begeleidt je zieke medewerkers. 

 

Wie zoeken wij? 

Je vindt het leuk om in een platte organisatie te werken en door je ervaring mensen te begeleiden en 

mee te krijgen in veranderprocessen. Je omarmt onze visie op zelfregulering en je hebt ruime ervaring 

als coach op het gebied van teamontwikkeling. Daarbij weet je goed met weerstanden om te gaan. Je 

werkt meer op proces- dan op inhoudelijk niveau en weet mensen met elkaar in verbinding te brengen 

en tot besluiten te laten komen. 

 



    

 

Wat vinden we verder belangrijk? 

• Ervaring in de VVT sector; 

• Een stevige persoonlijkheid die weet om te gaan met weerstanden; 

• Bekendheid met groepsdynamiek en fases in zelfregulering en daarop kunnen inspelen op een 

coachende manier; 

• Je bent in staat is zowel teams als individuele medewerkers te enthousiasmeren en stimuleren; 

• Organisatiesensitiviteit 

• Eigen verantwoordelijkheid durven nemen; 

• Een coach die in staat is om zowel zelfstandig als samen te werken; 

• HBO werk- en denkniveau; 

• Bereidheid om af en toe in het weekend/ tijdens feestdagen bereikbaar te zijn. 

 

Wat bieden wij? 

• Een arbeidsovereenkomst voor 24 uur. 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld. 

• In eerste instantie wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangeboden. 

• Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (FWG 55) en deelname aan pensioenfonds Zorg en 

Welzijn. 

• Een uitdagende werkomgeving. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie vóór 26 november 2018 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 18-40-VZ Teamcoach.   

 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Lieke Fransen of Audrey Lamers, via 

tel.nr. 0485-571541. Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 3 december as. in de middag. 

 

DEZE VACATURE WORDT GELIJKERTIJD INTERN EN EXTERN VERSPREID 
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