
 

 

 

 

 

Ben jij die teamplayer die ‘onze’ kinderen  

graag een steuntje in de rug geeft? 

 Dan ben je welkom in de wereld  

van KindeRdam! 
 

Op een aantal van onze locaties biedt KindeRdam Plusopvang aan. Niet bij alle kinderen gaat opgroeien 

namelijk vanzelf en verloopt de ontwikkeling helemaal zoals die zou moeten. Wat extra zorg en aandacht - 

zowel voor kind als hun ouders - geeft dan net dat steuntje in de rug dat nodig is. KindeRdam biedt deze zorg 

in de vorm van plusopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en van 4 tot 13 jaar.  

 

Als Projectmedewerker Zorgcoördinator zorg jij voor een optimale begeleiding van kinderen die gebruik 

maken van de Plusopvang. Om dit te bereiken fungeer je als spin in het web voor ouders, pedagogisch 

medewerkers, locatie- en clustermanagers en ketenpartners.                                

In verband met ziekte zijn we voor de afdeling pedagogiek op zoek naar een: 

 

Projectmedewerker Zorgcoördinator (M/V) 
Vacaturenummer 19-50 

24 uur per week 

duur: 6 maanden 

Wat ga je doen? 

• Je bent verantwoordelijk voor kinderen, van intake tot plaatsing. 

• Je maakt begeleidingsplannen in overleg met ouders en pedagogisch medewerkers;  

• Inhoudelijk ben je eindverantwoordelijk voor deze plannen; 

• Je maakt afspraken met ouders, pedagogisch medewerkers en externe instellingen/partners over 

de kinderen die je begeleidt en zorgt ervoor dat deze afspraken worden nagekomen;  

• Je hebt veel contact met de ouders: je wisselt informatie uit, je kunt motiveren tot hulp, je 

verwijst hen naar de juiste hulpverleners. Ook zorg je voor de terugkoppeling naar hulpverleners 

en pedagogisch medewerkers. 

• Je ondersteunt in de begeleiding van kinderen en adviseert de pedagogisch medewerkers en de 

manager met betrekking tot kinderen die geplaatst zijn in de Plusopvang of gebruik maken van 

een sociaal medische indicatie; 

• Je bouwt samenwerkingsrelaties op met ketenpartners als het wijkteam, CJG, GGD, scholen, 

fysiotherapie, logopedie e.d. 

 

Wat bieden we je? 

• Een salaris conform cao Kinderopvang, schaal 9/10, minimaal € 2.793,- tot maximaal  

€ 4.155,- bruto per maand, afhankelijk van je ervaring 

• Een half jaarcontract 

• De mogelijkheid je voortdurend te blijven ontwikkelen in een fijne werkomgeving 

 

Wat verwachten we van jou? 

• Minimaal hbo werk- en denkniveau, bij voorkeur een opleiding afgerond in maatschappelijk 

werk; 

• Je bent analytisch en kunt hulpvragen vertalen naar een adequate en efficiënte ondersteuning en 

begeleiding; 

• Je bent pedagogisch zeer goed onderlegd, gewend om methodisch te werken en hebt ervaring 

in de zorg (bijvoorbeeld jeugdhulpverlening, jeugdzorg of GGZ); 

• Je hebt kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en bent bekend met relevante wet- en 

regelgeving; 

• Je bent ondernemend, communicatief sterk en resultaatgericht  



 

 

• Je hebt oog voor het behartigen van de verschillende belangen en kunt met verschillende partijen 

samenwerken. 

 

Solliciteren 

Solliciteren doe je zo snel mogelijk via werken@kinderdam.nl. Eerst meer weten over de vacature? 

Neem gerust contact op met Yvonne Vorage, telefoonnummer: 06 – 22 36 75 50. Solliciteren kan tot en 

met 17 juni en de eerste gesprekken vinden plaats op 20 juni in de ochtend. Een assessment kan 

onderdeel van de sollicitatieprocedure zijn. Welkom in de wereld van KindeRdam! 
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