
 

Stichting Samen Zorgen biedt liefdevolle zorg voor de meest kwetsbare ouderen in hun laatste 

levensfase. Zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt met betrokkenheid van 

familie en naasten. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde professionele 

medewerkers. Stichting Samen Zorgen biedt, vanuit haar locaties Liefkenshoek in Heteren en  

De Hoge Hof in Herveld, zorg aan somatische en psychogeriatrische cliënten. Daarnaast wordt er 

vanuit kleinschalige wijkteams zorg verleend aan cliënten woonachtig in de nabije omgeving van de 

locaties.   

 

Stichting Samen Zorgen heeft met ingang van heden de volgende vacature:  

 

Teamleider zorg, voor gemiddeld 32 uur per week  
 
Als Teamleider zorg geef je leiding aan meerdere teams zorg en welzijn en voer je het daarbij 
behorende personeelsbeleid uit. Samen met je teams ben je verantwoordelijk voor de zorg en het 
welzijn van de cliënten. Je zoekt daarbij de samenwerking met verschillende disciplines om de zorg 
en het welzijn zo te organiseren dat deze aansluit bij de wensen van de cliënten. Je speelt een 
belangrijke rol met betrekking tot het bewaken, borgen en continu verbeteren van de kwaliteit van 
zorg. Je coacht, faciliteert, stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van de teams en de individuele 
teamleden. Je stimuleert teams om zelf met knelpunten en dilemma’s aan de slag te gaan en coacht 
hen bij het vinden van een oplossing. Daarbij heb je voortdurend oog en oor voor de teamleden en 
bevorder je een open en veilig werk- en leerklimaat.  

Wat vragen wij:  

• Je beschikt over een relevante afgeronde HBO-opleiding en hebt ruime ervaring als 
leidinggevende; 

• Je hebt ervaring in het sturen en begeleiden van veranderingsprocessen; 
• Je hebt een coachende stijl van leidinggeven; 
• Je signaleert trends en ontwikkelingen en kan hierop inspelen door nieuw beleid te ontwikkelen; 
• Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden; 
• Je bent bereid om in incidentele gevallen mee te werken in de directe zorg; 
• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen en je herkent jezelf  

in én handelt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – Mensgericht  
Hierbij laat je voorbeeldgedrag zien: je draagt de kernwaarden uit en zorgt dat dit gemeengoed is  
binnen de teams. 
 

Wat bieden wij:  

• Een tijdelijk contract voor de duur van minimaal 7 maanden; 
• De functie teamleider zorg is ingedeeld in FWG 50 van de CAO VVT.  
 

Bij interesse in deze vacature:  

Voor nadere informatie m.b.t. deze functie kun je contact opnemen met Marcel Inklaar, manager 

zorg en behandeling, via telefoonnummer: 026-4722214.   



Reageren: 

Spreekt de functie je aan? Mail je motivatiebrief en CV vóór 26 augustus a.s. naar Ellen Maassen, 

solliciteren@stgsamenzorgen.nl   

De sollicitatiegesprekken worden gehouden in de 1e en 2e week van september.  

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). 

 

Zie voor meer informatie onze website: www.stgsamenzorgen.nl  

 

 

 

 


