
   
 

Functiebeschrijving 
 

Organisatie:  RST Zorgverleners  
Functie:  Coördinator verpleging & verzorging 
FWG:   50 
Status:   CONCEPT 

 
Plaats in de organisatie 
Ontvangt hiërarchisch leiding van de Teammanager verpleging & verzorging. 
Geeft direct leiding aan de (zorg)medewerkers van het verpleging & verzorging team.  
Kan functionele aanwijzingen krijgen van managers van de ondersteunende diensten. 
 
Doel van de functie 
Coachend leidinggeven aan de zorgmedewerkers van het team met als doel het realiseren 
van passende zorgverlening. Hij/zij draagt bij aan ontwikkeling van operationele zorg en wel-
zijn op teamniveau. Daarnaast de resultaatafspraken, die vastgesteld zijn in het jaarplan en 
de begroting, behalen.  
De coördinator verpleging & verzorging is samen met de kwaliteitsverpleegkundige verant-
woordelijk voor de zorg.  
 
1. Organisatie van de zorgverlening 

• Coördineren van (multi)disciplinaire zorg en verrichten van coördinerende taken bin-
nen de locatie.  

• Afstemmen van de zorgverlening met in- en/of externe  andere disciplines en funge-
ren als aanspreekpunt. 

• Bewaken dat de continuïteit/kwaliteit van zorg & uitvoering van zorgplannen  volgens 
vastgestelde richtlijnen, procedures en protocollen wordt uitgevoerd.   

• Realiseren van de in het jaarplan afgesproken kwaliteit van de zorgverlening 

• Het fungeren als aanspreekpunt en verantwoordelijk zijn voor een optimale communi-
catie, informatie en besluitvorming zowel intern als extern. 

 
2. Personeelsmanagement 

• Het coachen en ontwikkelingsgericht leidinggeven van (zorg)medewerkers ten aan-
zien van hun taken en verantwoordelijkheden en persoonlijke ontwikkeling 

• Het scheppen van voorwaarden waaronder medewerkers van elkaar willen en kun-
nen leren  

• Het uitvoeren van het personeelsbeleid zoals het voeren van functionerings-, ver-
zuim- en selectiegesprekken.  

• Het verantwoordelijk zijn voor een optimale personeelsformatie en het zorgen voor 
een goede teamsamenstelling in samenwerking met de teams. 

• Het verantwoordelijk zijn voor het houden van werkbesprekingen en- overleggen in 
het team. 

• Het zorgen voor een goede rolverdeling binnen de teams.  
 

3. Beleidsontwikkeling en -implementatie 

• Het opstellen en verantwoordelijk zijn voor het teamjaarplan  
• Het verantwoordelijk zijn voor de implementatie van tactisch en operationeel beleid in 

het team 

• Het volgen en signaleren van de interne en externe ontwikkelingen op zorg en welzijn 
gebied en het doen van voorstellen ter verbetering. 

• Het deelnemen aan projecten m.b.t zorg- en/of beleidsontwikkeling in- en extern 
 

 

 

 

 



   
 

 
4. Interne bedrijfsvoering 

• Het mede verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de begroting voor het eigen 
team 

• Het bewaken en analyseren van de managementinformatie van het eigen team en 
het aan de hand daarvan sturen op resultaten  

• Het verantwoording afleggen door middel van periodieke voortgangsgesprekken met 
de Teammanager verpleging & verzorging. 

 
 

FUNCTIE-EISEN 
 
Kennis 
De functie vereist een HBO-denk en werkniveau, een zorgopleiding op minimaal niveau 4 
met daarbij behorende BIG-registratie. Meerdere jaren praktische ervaring op het vakgebied 
is noodzakelijk en enige jaren ervaring als leidinggevende. Men heeft bij voorkeur een ma-
nagementopleiding op Hbo-niveau gevolgd. De functie vereist kennis van de organisatie, 
beleid en procedures, van het zorgproduct, de sociale kaart en relevante wet- en regelge-
ving. De functie vereist kennis om de ontwikkelingen binnen het vakgebied te volgen. Daar-
naast zijn computervaardigheden en goede beheersing van digitale middelen en relevante 
softwarepakketten vereist. 
 
Zelfstandigheid 
De werkzaamheden worden zelfstandig uitgevoerd binnen het teamjaarplan dat past binnen 
het vastgestelde jaarplan, binnen de begroting en aan de hand van de kaders. 
In de functie worden beslissingen genomen over vraagstukken met betrekking tot het zorg- 
en dienstverleningsbeleid en de bedrijfsvoering die inzicht vereisen in de gevolgen voor de 
korte tot middellange termijn. Genomen beslissingen zijn in de verdere uitvoering nog bij te 
sturen.  
Terugval is mogelijk op de teammanager verpleging en verzorging. 
 
Sociale vaardigheden 
Sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en een dienstverlenende 
houding zijn vereist bij het coachen, aansturen en begeleiden van medewerkers.  In contac-
ten met collega’s, cliënten, familie, vrijwilligers en bezoekers worden eisen gesteld aan goe-
de omgangsvormen en hulpvaardigheid.  
 
Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed 
In het kader van de functie kunnen beslissingen worden genomen die van invloed zijn op het 
imago van RST Zorgverleners en op de kwaliteit van zorg- en dienstverlening en interne be-
drijfsvoering.  
De functiehouder heeft invloed op de ontwikkeling van tactisch en operationeel beleid van 
RST Zorgverleners. De functiehouder is verantwoordelijk voor de implementatie van beleid, 
procedures en werkinstructies in de teams. De functiehouder legt primair verantwoording af 
voor het eigen teamgebied en bij vervanging voor andere teamgebieden. 
 
Uitdrukkingsvaardigheid  
In de functie worden eisen gesteld aan mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het voeren 
van gesprekken in het kader van  overleg- en onderhandelingssituaties in zowel interne als 
externe contacten. Daarnaast is mondeling uitdrukkingsvaardigheid nodig bij het houden van 
presentaties om RST Zorgverleners te profileren. Schriftelijke vaardigheden zijn nodig voor 
het opstellen van notities, procedures en correspondentie. 
 
Bewegingsvaardigheid 
Bewegingsvaardigheid is vereist bij het werken met de computer. 
 
Oplettendheid 



   
 

Oplettendheid is vereist bij de aansturing van de diverse processen binnen het team en de 
bewaking van de kwaliteit en veiligheid van zorgverlening en bedrijfsvoering. En bij het sig-
naleren van ontwikkelen die van invloed zijn op de zorgverlening binnen het teamgebied. De 
oplettendheid wordt bemoeilijkt doordat er meerdere perspectieven in de gaten moeten wor-
den gehouden. Het bewaken en evalueren van de prestaties van de zorgmedewerkers ver-
eist oplettendheid. 
 

Overige functie-eisen 
De uitoefening van de functie stelt eisen aan volharding, geduld en doorzettingsvermogen in 
het coachen van de medewerkers en het implementeren van nieuw beleid. 
De rol en positie van de functiehouder binnen de organisatie stellen eisen aan ordelijk en 
systematisch werken, betrouwbaarheid, integriteit en zorgvuldig en representatief gedrag. 
 
Bezwarende omstandigheden  
Lichte fysieke belasting treedt op door plaatsgebonden beeldschermwerk. 
In de functie is regelmatig sprake van enige psychische belasting door het omgaan met te-
gengestelde belangen en het onder tijdsdruk realiseren van voorgenomen activiteiten en 
plannen. 
 


