
 

VACATURE 
Sint Anna is een kleinschalige en zelfstandige zorginstelling. Wij bieden liefdevolle zorg, activiteiten en 
dienstverlening aan onze oudere bewoners.  Samen met collega’s, mantelzorgers en vrijwilligers zorgen 
we ervoor dat onze bewoners de best mogelijke zorg ontvangen, zorg naar de wens van de bewoner.  

In januari jl. is het plan- en flexbureau ingericht en de centrale planners nemen gefaseerd de roosters van 
onze zorgteams over. Voor dit plan- en flexbureau zijn wij op zoek naar een enthousiaste  

 

Centrale planner 

voor gemiddeld 24-28 uur per week 

Als centrale planner zorg jij er samen met je collega planner ervoor dat onze bewoners op het juiste 
moment de juiste zorg door de juiste (zorg)professional krijgen en draag je zorg voor een efficiënte en 
verantwoorde inzet van de onze medewerkers.  
 

Als planner bouw je aan een stabiele basis voor de teams. Je bent creatief in het bedenken van 
oplossingen, maar houdt ook rekening met de wensen en behoeften van onze medewerkers. Je werkt 
nauw samen met je collega planner, de flexpool coördinator, de capaciteitsadviseur en teamleiders . Je 
bent verantwoordelijk voor complexe planningsvraagstukken en kan het gehele planproces overzien. En 
vervangt bij afwezigheid je collega flexpool coördinator. 

Jouw uitdaging is om de kwaliteit van de planning naar een hoger niveau te tillen, door jouw expertise 
over het vak “plannen” werken de medewerkers in een gezond (basis) rooster. Daarvoor ben je op de 
hoogte van  de nieuwste wet- en regelgeving op het gebied van o.a. ATW, WAB en adviseert hoe hiermee 
om te gaan. 

We richten momenteel de planorganisatie opnieuw in binnen Sint Anna, dit bied jou dan ook de ruimte 
om actief mee te werken en mee te denken in het inrichten van processen, kaders en andere zaken. 

Wie zoeken wij? 

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met een MBO + werk- en denkniveau en 
ruime ervaring met en kennis van plannen. Ruime ervaring met complexe planningen van meerdere 
teams is een vereiste. Je hebt affiniteit met en ervaring in de zorg en vindt het een uitdaging om met jouw 
collega’s te werken aan de verdere professionalisering van het planproces en hebt een duidelijke visie 
over het vak ‘plannen’. Het is belangrijk dat je ervaring hebt met Excell en het maken van 
capaciteitsplannen. Je kunt problemen goed analyseren en bent besluitvaardig. 

Daarnaast ben je een ondernemende collega, verbindend en empathisch. Je beschikt over sterke 
mondelinge en schriftelijke vaardigheden en kunt omgaan met weerstanden. Uiteraard ben je een kei in 
plannen en organiseren. 

 

 

 



 

 

 

Wat bieden we jou? 

• Wij bieden je in eerste instantie een tijdelijke een arbeidsovereenkomst voor een jaar voor 24-28 

uur per week.  

• Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform CAO VVT (FWG 40) en deelname aan pensioenfonds 

Zorg en Welzijn. 

• Werktijden worden in overleg vastgesteld; 

 
Zijn wij op zoek naar jou?  
Dan horen wij heel graag van je. Stuur jouw motivatie en CV voor 21 juni as. onder vermelding van 
vacaturenummer 21-20-SA naar vacatures@sintannaboxmeer.nl. Wij gaan graag met in gesprek over de 
mogelijkheden binnen Sint Anna.  
 
Wil je eerst meer informatie? Neem gerust even contact op met Manja de Kleijne, capaciteitsadviseur. Zij 
is telefonisch bereikbaar via tel. 0485-571541. Of neem even een kijkje op www.sintannaboxmeer.nl. 

Gesprekken worden gepland op 23 juni in de ochtend. 
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