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Ieder mens wil opgroeien in een thuis met ouders, familie, vrienden, school, werk, 

hobby’s. Zaken die voor velen vanzelfsprekend lijken maar niet voor iedereen 

vanzelfsprekend zijn. Niet iedere jongere heeft de kans op te groeien in een kansrijke 

omgeving. Dit kan zijn door tal van oorzaken en problemen. Soms gelegen in de 

problematiek van de jongere, soms in die van zijn leefomgeving, soms door een 

combinatie hiervan. Hierdoor is het vinden van het juiste pad voor iemand soms erg 

lastig. Soms zijn er veel omzwervingen nodig om uiteindelijk toch op de juiste weg te 

komen. Het startpunt hiervoor wil Villa Boerebont bieden, zonder teveel achteruit te 

kijken, ook als er kuilen en hobbels in de weg blijken te zitten. Zorg die niet wordt bepaald 

door strakke protocollen en papieren rompslomp, maar zorg door actieve, betrokken, 

persoonlijke bejegening. 

Voor 2 van onze woonlocaties in Breda zijn wij per direct op zoek naar een  

 

Teamcoördinator 

28 uur per week 

Werkdagen in overleg  

 

Wat ga je doen in deze veelzijdige functie? 

 

• Je bent verantwoordelijk voor een goede bezetting van je eigen locaties (Het betreft 

een team van ongeveer15 personen in totaal); 

• Je coördineert de werkzaamheden van de woonbegeleiders en persoonlijk 

begeleiders en stuurt deze aan; 

• Je springt in bij moeilijke casuïstiek; 

• Je monitort planning, verlof en verzuim;  

• Je bewaakt en bevordert een goede kwaliteit van de zorg; 

• Je voert diverse gesprekken met woonbegeleiders en persoonlijk begeleiders zoals 

voortgangs-, talent- en verzuimgesprekken; 

• Je neemt actief deel aan diverse overlegvormen zoals het MT-overleg, 

locatievergaderingen, bewonersvergaderingen, teamreflectie en PB-overleg; 

• Je werkt nauw samen met collega teamcoördinatoren en overige staffuncties; 

• Je neemt deel aan de poule van de bereikbaarheidsdienst. 
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Wie ben jij? 

Je bent iemand die echt gevoel heeft bij onze organisatie. Je kan je vinden in onze 

kernwaarden (veilig, verbonden, vooruit). Vanuit jouw eigen waarden voel je hierin 

overeenstemming. Je kan echt (oprecht en zonder oordeel) luisteren naar medewerkers 

en ook naar bewoners. Je bent iemand die zeer omgevingssensitief is. Jij sluit echt aan bij 

mensen. Je benadert hen op een positieve manier en weet een veilige omgeving te 

creëren, waarbinnen iemand zichzelf kan zijn. Hierbinnen kijk je samen met je 

medewerker naar zijn/haar waarden en talenten en stel je vervolgens doelen op. Zoals je 

verbindt met je team, zo verbind je ook met bewoners, collega’s en externe partijen. Je 

bent hierin een echte spin in het web. Zo informeel mogelijk en zo formeel waar nodig. 

Dit voel jij feilloos aan. 

 

Qua ervaring ben je een door de wol geverfde Teamleider/Coördinator. Je hebt kennis 

van de doelgroep en de specifieke problematieken van deze locaties. Een van de 

locaties waar jij Teamcoördinator van zult worden, betreft een locatie waar 

(jong)volwassenen aan hun herstel willen werken na een klinische opname wegens 

verslavingsproblematiek. Kennis hiervan een is grote pré. Administratief ben je iemand 

die zijn zaken goed op orde heeft. 

  

Wij vragen: 

• Je hebt een afgeronde opleiding op HBO niveau, Social Work; 

• Kennis van verslavingsproblematiek; 

• Je hebt inzicht in bedrijfsvoering en houdt uitgezette lijnen vast; 

• Je bent een echte aanpakker en je werkt planmatig; 

• Je bent communicatief sterk, creatief en kunt goed samenwerken met alle 

betrokkenen; 

• Je bent een echte verbinder en beschikt over competenties zoals 

organisatiesensitiviteit, evenwichtigheid, enthousiasme, flexibiliteit en 

stressbestendigheid; 

• Je bent bereid buiten kantoortijden te werken en om deel te nemen aan 

bijvoorbeeld de bereikbaarheidsdienst. 
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Wat krijg je voor je inzet terug? 

Allereerst voldoening. Wij zijn een organisatie die denkt vanuit waarden, mogelijkheden 

en talenten. Ook voor onze eigen medewerkers. Daarbij heb je veel vrijheid om je eigen 

inzichten in te brengen en echt uit te blinken in deze rol. Je krijgt een betrokken team 

van collega’s die jou met open armen gaat ontvangen. 

We bieden je een contract voor 28 uur per week. De Cao sociaal werk is van toepassing 

op onze organisatie, deze functie valt in salarisschaal 8.  

De Cao heeft een individueel keuzebudget, waarbinnen vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en bovenwettelijke dagen naar eigen vrijheid gedurende het jaar 

ingezet kunnen worden. We voeren binnen de organisatie een continue dialoog met je 

over waarden en je daarmee samenhangende duurzame inzetbaarheid. We vinden het 

belangrijk dat je je telkens blijft afvragen wat jouw bijdrage is aan de bedoeling van de 

organisatie.   

 

En nu? 

Jij herkent jezelf in deze beschrijving en bent erg enthousiast geworden na het lezen 

hiervan? Dan ontvangen wij graag voor 1 november 2021 jouw motivatie en curriculum 

vitae. Je motivatie mag je op jouw eigen wijze bij ons aanleveren. Als er maar uitspreekt 

wie jij bent en op wat voor manier jij vanuit je waarden en talenten bij gaat dragen aan 

het doel van onze organisatie. Dit mag op het volgende mailadres: hr@villaboerebont.nl.  

Als je meer informatie wilt, kun je bellen met Evelien Vermeij, Voorzitter Raad van Bestuur 

06-40938698. 

 

 

Ga jij samen met ons vooruit? 
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