
    

 

INTERNE en EXTERNE VACATURE 
 

 

Sint Anna is een kleinschalig woonzorgcentrum. Wij bieden diensten aan op het gebied van wonen, 

welzijn en zorg voor ouderen. Hier wordt geleefd en gewerkt in gemeenschap. Onder een gemeenschap 

verstaan wij de bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Samen zorgen we ervoor dat 

de bewoner de best mogelijke zorg ontvangt, zorg naar de wens van deze bewoner. Voor Sint Anna zijn 

wij zo snel mogelijk op zoek naar een enthousiaste: 

 

Teamcoach 
Voor 24 tot 28 uur per week 

 

Wat ga je doen als Teamcoach? 

Wij zoeken een teamcoach die op een coachende manier leiding geeft aan de medewerkers en teams 

van de facilitaire dienst (voedingsdienst, receptie, wasserij, huishoudelijke dienst, technische dienst, 

transport en diverse stafmedewerkers). Dit wordt zoveel mogelijk op een coachende manier gedaan, 

maar waar nodig sturend. Ofwel; je moet in staat zijn om situationeel leiding te geven, waarbij uiteindelijk 

de facilitaire dienst steeds zelfstandiger als team gaat werken en je met name coachend kunt gaan 

werken. Je stimuleert hierbij een open en veilig werk- en leerklimaat.  

 

Je verbindt de facilitaire diensten onderling zodat een optimale samenwerking wordt bewerkstelligd. 

Werkprocessen zijn op een logische manier op elkaar aangesloten. Dit alles met als resultaat dat de 

dienstverlening aansluit bij de vraag van de bewoners, de kwaliteit van de dienstverlening geborgd is 

en dat dit door de medewerkers zo zelfstandig mogelijk kan worden opgepakt. Je werkt nauw samen 

met de (strategisch) adviseur en de functionarissen van het facilitaire stafloket. 

 

Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder en het Koersteam. Je levert proactief een 

bijdrage aan beleidsontwikkelingen, door het doen van voorstellen en het geven van advies aan de 

bestuurder en de strategisch stafexperts. Daarnaast ontwikkel je (mede) het kwaliteitsbeleid op 

operationeel en tactisch niveau, hierbij draag je zorg voor de implementatie, toetsing en borging.  

 

Wie zoeken wij? 

Je bent een geboren verbinder. Je hebt ervaring in de zorg en hebt kennis van het facilitaire vakgebied. 

Je vindt het leuk om in een platte organisatie te werken en door je kennis en je aanwezigheid mensen 

mee te krijgen in (verander)processen. Men wil graag naar je luisteren en jij kunt zelf ook naar anderen 

luisteren. Je toont initiatief en werkt graag samen. Je brengt een frisse blik op zaken naar binnen en 

hebt oog voor vernieuwing. Je gaat graag de uitdaging aan om processen met de teams vorm te geven 

en neemt daartoe initiatief en geeft feedback. Je versterkt ondernemerschap en creativiteit binnen de 

teams en van de teamleden, je communiceert makkelijk op diverse niveaus en bent innovatief.  



    

 

 

Overige functie-eisen: 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau en een afgeronde opleiding op het gebied van coaching, 

aangevuld met actuele kennis van wet- en regelgeving; 

• Ervaring in vergelijkbare functie in gezondheidsheidszorg; 

• Kennis van en ervaring met facilitaire processen; 

• 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; 

• Een coach die in staat is zowel teams als individuele medewerkers te enthousiasmeren en 

stimuleren; 

• Eigen verantwoordelijkheid; 

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

• De visie van zelfregulering moet je omarmen; 

• Bereidheid om ons team en onze werkwijzen te blijven verbeteren. En jezelf.  

 

Wat bieden wij? 

• Een arbeidsovereenkomst voor 24-28 uur, wij vinden het belangrijk dat je flexibel bent en je 

minimaal 4 dagen aanwezig kunt zijn; 

• 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. 

 

Ben je geïnteresseerd? 

Wij ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie vóór 11 november 2019 via 

vacatures@sintannaboxmeer.nl, onder vermelding van vacature nr. 19-54-FB.   

 

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

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