
 

Vacature: Medewerker Zorgadministratie (16 uur p/w, mogelijk uit 
te breiden) 
 
Welzijn E25 is een groeiende informele organisatie, waar collegialiteit, vertrouwen en ontwikkeling 
hoog in het vaandel staan. De organisatie heeft als doel een steun in de rug te zijn voor iedereen 
die dat nodig heeft. De medewerker zorgadministratie komt te werken bij onderdeel Coach 25 op 
het kantoor in Wateringen. Coach 25 zet zich in voor kwetsbare (jonge) mensen die in hun 
ontwikkeling ondersteuning nodig hebben. Wij richten ons op het ‘sociale domein’. Werkvelden 
zijn onder andere Jeugd en WMO. 
 
Wat verwachten wij van jou?  
Als Medewerker Zorgadministratie draag je zorg voor de administratieve uitvoering van de WMO en 
Jeugdwet binnen Coach25. Je verricht werkzaamheden rondom administratieve procedures die 
betrekking hebben op de in-, door-, en uitstroom van cliënten in het registratiesysteem. Je 
controleert daarbij alle gegevens en uren en zorgt ervoor dat eventuele afwijkingen op de correcte 
manier gemuteerd worden.  Maandelijks lever je sturingsgegevens aan de teammanagers WMO en 
Jeugd. Daarnaast draag je ook zorg voor de maandelijkse facturaties richting de gemeenten via het 
digitale berichtenverkeer iWMO en iJW. Je bent een vraagbaak voor collega’s en coaches over het 
registratiesysteem en zorgt daarnaast ook dat alle juiste gegevens zoals productcodes, gemeenten en 
tarieven juist staan. Verder draag je bij aan projecten en de optimalisatie van applicaties. 

Wat breng je mee?  
Je hebt een relevante MBO+ opleiding gedaan richting (zorg)administratie. Je hebt (ruime) 
werkervaring opgedaan binnen het sociale domein of in een gemeentelijke setting. Kennis van de 
jeugdwet en/of WMO is een pré. Je bent proactief, signaleert knelpunten en adviseert de organisatie 
indien nodig. Verder beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als 
schriftelijk. Je bent stressbestendig en bereid net dat stapje extra te zetten. Je kunt zowel individueel 
als in teamverband goed functioneren. Je hebt veel ervaring in het werken met verschillende 
computersystemen en je kan goed werken met MS Excel.  

Wat kun je van ons verwachten?  
Als collega binnen het team Aanmelding en Advies kom je terecht in een klein informeel team. We 
werken nauw samen en hebben daardoor korte lijnen met elkaar en de andere collega’s. We vinden 
persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk net als het actief bijdragen aan de ontwikkeling van de 
organisatie. 
 
De functie van medewerker zorgadministratie is gewaardeerd in schaal 6 van CAO Sociaal Werk, 
Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Daarnaast krijg je een eindejaarsuitkering, vakantiegeld, 
reiskostenvergoeding, bereikbaarheidsvergoeding en mogelijkheden voor (bij)scholing. De functie 
bedraagt momenteel 16 uur, vaste werkdagen zijn dinsdag en vrijdag. De uren kunnen in de 
toekomst uitgebreid worden. Na een tijdelijke aanstelling is er mogelijkheid tot omzetting naar vaste 
dienst. De standplaats van team A&A is onze nieuwe locatie in Wateringen.  

De aanvraag Verklaring omtrent het gedrag (VOG) en het navragen van referenties is onderdeel van 
de selectieprocedure 



Reageren en solliciteren 
Voor meer informatie kun je bellen met Lisanne Mechielsen teamleider Aanmelding en Advies, tel: 
06-33055906 of via e-mail: lmechielsen@welzijne25.nl  
Je sollicitatie kun je sturen naar sollicitaties@welzijne25.nl. Wij ontvangen uw reactie uiterlijk 1 juni 
2020. 
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