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Wij zoeken een daadkrachtige en verbindende coördinator voor 20-24 uur per week.  
 
 
Wie zijn wij?  

Stichting Wonen Met Zorg en Ondersteuning (WMZO) is een ouderinitiatief. Een groep ouders heeft het initiatief 

genomen een fijn huis en een echt thuis te realiseren voor hun kinderen. In 2011 is WMZO in een nieuw 

appartementencomplex in de Stromenwijk in Middelburg van start gegaan. De bewoners zijn 10 jongvolwassenen 

met een verstandelijke of meervoudige beperking, waarvan enkele met bijkomende chronische aandoeningen. Zij 

wonen ieder in hun eigen appartement en ontvangen zorg op maat.  

 
 
Wat ga je doen?  
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het ouderinitiatief. In deze functie 
vervul je een verbindende rol tussen je teamleden, de bewoners, de ouders, WoondroomZorg en het bestuur van 
WMZO. Je geeft op een coachende manier leiding aan het team, het is je taak om het beste in je teamleden naar 
boven te halen en hen in hun kracht te laten werken en samenwerken.  Je verdiept je in het leven van de 
bewoners en onderzoekt wat ze nodig hebben om een goed leven te hebben met de beste begeleiding en zorg. 
Je onderhoudt de contacten met het bestuur en de ouders, vrijwilligers en de buurt en fungeert als spin in het 
web. Het is je taak een veilige, stimulerende en prettige sfeer te creëren waarin iedereen (bewoners en 
teamleden) tot zijn recht komt.  Zo nodig werk je zo nu en dan mee op de groep.  
 
 
Wat heb je nodig?  

• Minimaal HBO+ werk- en denkniveau en een passende opleiding;  

• affiniteit met en kennis van mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking;  

• ervaring met leiding geven aan een team; 

• uitstekende communicatieve vaardigheden en organisatietalent; 

• levenservaring, flexibiliteit, betrokkenheid, empathisch vermogen en een gezonde dosis humor; 

• je bent in staat tot samenwerken en kunt schakelen met verschillende partijen zonder het belang van de 
bewoner en of de bewonersgroep uit het oog te verliezen;  

• je bent toegankelijk, open en direct en kunt omgaan met soms tegenstrijdige belangen; 

• je bent daadkrachtig en vindt out of the box denken een uitdaging. 
 
 
Wat bieden wij jou?  

• Een jaarcontract voor 20-24 uur per week bij Woondroomzorg BV, met uitzicht op een vast 
dienstverband. 

• Salariëring volgens de cao VVT (Thuiszorg). Afhankelijk van je opleiding en ervaring ligt je salaris bij een 
fulltime dienstverband tussen de €3.025 - € 4.558 bruto per maand.  

• Een mooi pakket aan (secundaire) arbeidsvoorwaarden volgens cao VVT (o.a. eindejaarsuitkering, 
reiskostenvergoeding, collectieve ziektekostenverzekering).  

• Een functie met een grote mate van vrijheid, verantwoordelijkheid en eigen regie. 
 
 
Wil je solliciteren op de functie van coördinator bij WMZO? 
Herken jij jezelf in de daadkrachtige verbindende coördinator die we zoeken? En zie jij het als een uitdaging om 
invulling te geven aan deze functie? Schrijf een heldere motivatiebrief en stuur deze samen met je cv naar 
WoondroomZorg, sollicitatie@woondroomzorg.nl. Je reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk.  
 
 
Meer weten?  
Informatie over WMZO vind je op www.wmzo.nl 
Karin Verbaarschot vertelt je graag meer over de functie en het werken bij WMZO (06 13543833). 
 
Wanneer we enthousiast worden van je brief, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

http://www.wmzo.nl/

