
 

INTERNE- en EXTERNE VACATURE 

Sint Anna is een kleinschalig en zelfstandig woonzorgcentrum, waar ook verpleeghuiszorg wordt 
geboden. 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.  

 

Wij zijn op zoek naar een 

Zorgbemiddelaar met lef 

Voor  24-28 uren per week 

 
Wie zoeken wij? 
 
Door jouw ondernemerschap draag je er aan bij dat Sint Anna zichtbaar en herkenbaar is voor bewoners, 
zorgprofessionals en andere belangrijke stakeholders en worden bewonersvraag en het woon-
zorgaanbod bij elkaar gebracht. Je bent het visitekaartje van Sint Anna en draagt het gedachtegoed en 
het aanbod uit. Hiernaast kun je Sint Anna mede begeleiden in de transitie van woonzorgcentrum naar 
een huis waar volwaardige verpleeghuiszorg wordt geboden.  
 
Wat ga je doen? 
 

We zijn op zoek naar een zorgbemiddelaar die op ondernemende wijze zorgvraag en zorgaanbod bij 
elkaar brengt. In dit verband geef je deskundig en professioneel advies, voorlichting en informatie aan 
(potentiële) bewoners en verwanten, zodat zij op de hoogte zijn van de mogelijkheden die passen bij de 
indicatie en hun persoonlijke wensen. Je voert intake gesprekken en denkt actief mee in het organiseren 
van passende zorg. Je inventariseert de zorgvraag en beoordeelt de plaatsingsmogelijkheden. Na 
aanmelding bemiddel je de zorg en je ondersteunt bij het aanvragen van een (her-)indicatie. 

Vanuit het streven naar kwaliteit van welzijn en zorg ben je op de hoogte van relevante in- en externe 
ontwikkelingen en pas je deze inzichten toe in je dagelijkse activiteiten en maak je deze bespreekbaar. 
Je doet voorstellen op het gebied van in- en uitstroom van bewoners en/ of product/marktcombinaties, 
waarmee de zorgdienstverlening van Sint Anna verbeterd kan worden. Ook draag je zorg voor efficiënte 
en effectieve stuurinformatie die past bij dat wat intern en extern nodig is. 

Je maakt onderdeel uit van het stafloket welzijn & zorg. 

Waarover beschik je? 
 

• HBO werk- en denkniveau, opleiding passend bij de functie. 
• Ervaring in een dergelijke functie. 
• kennis van en ervaring in complexere woon- en zorgaanbod (verpleeghuiszorg) en inzicht in de 

zorgproblematiek van de (potentiële) bewoners. 
• Het vermogen om het unieke en onderscheidende karakter van Sint Anna over het voetlicht te 

brengen. 
  



 

• Kennis van relevante wet- en regelgeving. 
• Een relevant (regionaal) netwerk en de vaardigheden om een dergelijk netwerk verder te 

ontwikkelen en te onderhouden. 
• Ondernemerskracht met lef. 
• Overtuigingskracht en verbindend vermogen. 
• Goede sociale en communicatieve vaardigheden, zoals tact, kunnen luisteren en samenwerken. 
• Stressbestendigheid door piekmomenten die voorkomen. 
• Respect voor en kunnen werken volgens de kernwaarden van Sint Anna; Gastvrij, Zorgzaam en 

Spiritueel. 
 

Wat bieden wij? 

• Wij bieden je werk in een warme organisatie met een prettige werksfeer. 
• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar, voor 24-28 uur per week; 
•  Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT (inschaling in FWG 50), waaronder deelname aan 

pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast kun je deelnemen aan het Meerkeuzesysteem 
Arbeidsvoorwaarden van Sint Anna.  

 

Ben je geïnteresseerd? 

We ontvangen graag je schriftelijke sollicitatie; stuur jouw motivatie en CV onder vermelding van 
vacaturenummer  20-27-SA vóór 24 augustus 2020 naar vacatures@sintannaboxmeer.nl. De 
sollicitatiegesprekken zijn gepland op 27 augustus in de ochtend. 

Heb je nog vragen, dan kun je voor meer informatie terecht bij Frank van de Zanden (huidige 
zorgbemiddelaar). Hij is te bereiken op 0485 – 571541. 

Meer informatie over Sint Anna is ook te vinden op www.sintannaboxmeer.nl.   
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