
 
Gezocht: Medewerker Team Aanmelding en Advies 
(36 uur, twee deeltijd functies behoort tot de mogelijkheden) 

 
Welzijn E25 is een snelgroeiende informele organisatie waar collegialiteit, vertrouwen en 
ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Deze vacature is er bij het team Coach 25, onderdeel van 
Welzijn E25. Werkvelden zijn onder andere Jeugd, WMO en JGGZ. We zijn actief binnen de regio’s  
Haaglanden, Midden Holland, Zuid-Holland Zuid, Holland Rijnland en Nieuwe Waterweg Noord 
 
Wat verwachten wij van jou? 
Je bent een service verlenende collega die de schakel vormt tussen de vraag vanuit cliënten, 
verwijzers en het aanbod vanuit Coach25. Je bent een inhoudelijk sparringpartner om tot een 
passend zorgaanbod te komen. Je houdt je bezig met de eerste uitvraag, de wensen van de cliënt, 
het analyseren van de hulpvraag en het formuleren van de doelen. Je zorgt voor de juiste match 
tussen coach en aangemelde cliënt. Hierbij ga je zorgvuldig te werk en houdt je rekening met allerlei 
factoren die hiervan op invloed zijn. Je draagt zorg voor de administratieve uitwerking hiervan en 
voor de benodigde informatie t.b.v. het dossier.  

 
Wat breng je mee? 
Je hebt een relevante opleiding op hbo-niveau binnen het sociale domein (bijv. Pedagogiek, SPH, 
Social Work) en inhoudelijke zorgkennis van het gehele zorgpalet. Ervaring met (administratieve) 
werkzaamheden en – processen binnen de jeugdhulpverlening, JGGZ en/of WMO is een pré.  
 
Door de uiteenlopende zorgvragen waar je mee te maken hebt en de snelheid van veranderingen 
binnen de hulpverlening, ben je in staat snel te schakelen. Daarnaast ben je door jouw inhoudelijke 
kennis een goede sparringpartner voor ouder(s) en verwijzers. Je bent goed in het analyseren van 
informatie, gegevens en achtergronden en legt verbanden tussen oorzaak en gevolg. Je bent 
servicegericht en denkt in mogelijkheden. Je bent een persoon die net dat stapje extra zet, om 
ervoor te zorgen dat er een juiste match ontstaat tussen de coach en de cliënt.  
 
Wat kun je van ons verwachten?  
Als collega van team Aanmelding en Advies kom je terecht in een klein informeel team. We werken 
nauw samen en hebben daardoor korte lijnen met elkaar. Binnen de organisatie is persoonlijke 
ontwikkeling erg belangrijk en krijg je de gelegenheid actief bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
organisatie. 
 
De functie van medewerker Aanmelding en Advies is gewaardeerd in schaal 8 van CAO Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. De functie bedraagt 36 uur, maar kan ook vervuld worden in twee 
deeltijd functies. Na een tijdelijke aanstelling is er mogelijkheid tot omzetting in vaste dienst. De 
standplaats van team A&A is onze nieuwe locatie in Wateringen. 
 
Reageren en solliciteren 
Voor meer informatie kun je bellen met André de Vries, Directeur tel: 06-30582027 e-mail: 
advries@welzijne25.nl 
Je sollicitatie kun je sturen naar sollicitaties@welzijne25.nl Wij ontvangen je reactie graag uiterlijk 1 
november 2020. 
 

Websites : www.welzijne25.nl www.coach25.nl 
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