
Als kwaliteitcoach zorg van ZaZ Welzijn, kijk je mee met je collega sociaal werker en stimuleer je zowel 

persoonlijke- als professionele ontwikkeling. Het kan zijn dat je in de opstartfase ook nog (deels) eigen 

cliënten dient te ondersteunen. Je ressorteert hiërarchisch onder de directie van ZaZ Welzijn.

Vacature 

Kwaliteitscoach zorg
(28 u/w)

Over ZaZ Welzijn

ZaZ Welzijn is een welzijns- en gezondheids zorginstelling 

gespecialiseerd in zorg thuis, waarbij oog voor re-integratie 

ons onderscheidt. Wij begeleiden iedereen met een 

hulpvraag in de thuissituatie. Wij vinden het belangrijk 

dat problemen die maken, dat je (tijdelijk) niet mee 

kunt doen, worden opgelost. Dit doen wij middels een 

innovatieve werkwijze waarbij we een brug slaan tussen 

zorg & werk. 

Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke 

beperking en/of psychische problematiek en mensen 

met multi-problematiek. Wij zijn een gecontracteerde 

maatwerkvoorziening, ondersteuning bij zelfstandig 

leven en maatschappelijke deelname voor de regio 

Twente (WMO en Jeugdzorg). Daarnaast hebben wij 

contracten afgesloten met het UWV voor het bieden 

van Jobcoaching en diverse re-integratietrajecten. 

Wij geloven in de verbinding tussen zorg en werk 

(helpen & meedoen). Wanneer er hulpvragen zijn in de 

thuissituatie dan zijn deze van invloed op het werk. Ook 

wanneer er signalen vanuit het werk komen dat iemand 

is uitgevallen of dreigt uit te vallen, heeft de thuissituatie 

daar vaak veel invloed op. 
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Specifieke functiekenmerken 

• Ervaring met ambulante begeleiding van mensen met 

diverse problematieken is een vereiste.

• Coachende vaardigheden voor het ondersteunen en 

stimuleren van medewerkers en het geven van sturing in 

hun doorontwikkeling. 

• Mondelinge en schriftelijke vaardigheden voor 

het uitdragen van het beleid, het overdragen van 

kennis, informatie en adviezen en het opstellen van 

coachingsplannen. 

• Sociale vaardigheden zoals overtuigingskracht, bewaren 

van de eigen werkhouding en gezagsuitoefening voor het 

coachen, trainen en begeleiden van medewerkers. 

• Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en 

inspelen op de uiteenlopende knel- en verbeterpunten in 

de ontwikkeling van medewerker. 



WWW.zazwelzijn.NL

Help jij ons mee?

Samen houden we de 

zorg en re-integratie 

toegankelijk en betaalbaar

Wat bieden wij jou:

• Een prettige werksfeer binnen een informeel bedrijf

• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng

• Goede werkomstandigheden (eigen laptop, mobiele telefoon, eigen 

werkplek, fijn team)

• Onkostenvergoeding voor reiskosten/VOG/parkeerkosten

• Salariëring CAO Sociaal Werk
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Profiel van de functie 

Kennis 

• Kennis van (interventie)methodieken, principes en 

instrumenten van coaching

• Kennis van GGZ- problematiek en LVB

• Kennis van WMO en Jeugdzorg processen

• Kennis van en inzicht in organisatiestructuren

Kwalificatie-eis Kwaliteitscoach 

• Een volwaardig afgeronde HBO opleiding  

in een gerelateerd werkgebied

• Werkervaring in een soortgelijke functie is een pre

Solliciteer direct:
Mocht je meer informatie over deze vacature willen en/of vragen hebben dan zijn  

wij telefonisch bereikbaar op: T: 053 2032036. 

Reageer voor 15 augustus 2021. 

Je sollicitatie kun je sturen naar info@zazwelzijn.nl t.a.v. Marijke van Esch - Pijnappels. 

Ook bestaat de mogelijkheid te solliciteren via onze website www.zazwelzijn.nl/vacatures


