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JuniorCare gaat vanaf 1 november 
verder onder de naam Asendo! 

 

Vacature medewerker aanmeldteam 

 
 
 
Functiebeschrijving 
Als ‘medewerker aanmeldteam’ draag je zorg voor het contact met de opdrachtgevers en alle 
binnenkomende (her)beschikkingen. Je bent (mede)verantwoordelijk voor het kritisch toetsen van casussen 
en het koppelen van resultaten en producten binnen het zorgaanbod van Asendo. Je bent uitvoerend in het 
proces van aanmelding tot start zorg. In overeenstemming met het gezin en de opdrachtgever stel je 
specifieke, meetbare, actuele, realistische en tijdsgebonden resultaten op.  
 
Wat ga je doen 

• Je hebt korte lijntjes met opdrachtgevers over de mogelijkheden bij Asendo 

• Je beoordeelt of de ontvangen vraag passend is bij Asendo 

• Je voert het aanmeldgesprek met betrokkenen 

• Je spreekt de aanmeldingen door met de regiebehandelaar 

• Je stelt reële/SMART resultaten op in overeenstemming met de opdrachtgevers 

• Je zorgt voor de aanlevering van een passend plan van aanpak 

• Je maakt afspraken over passende zorgintensiteit en/of koppelt productcodes (met ondersteuning 

van een rekenmodel) 

• Wanneer de beschikking niet passend (meer) dreigt te zijn wordt er contact opgenomen met de 

opdrachtgever 

• Je zorgt ervoor dat de zorg binnen de wachttijdnormen wordt opgestart 

• Je handelt vanuit de gestelde eisen en regels vanuit de opdrachtgever 

• Je koppelt het juiste zorgaanbod aan de gestelde resultaten  

• Je matcht de cliënt aan de juiste medewerker 

• Je zorgt dat alle gegevens/formulier zijn toegestuurd, ontvangen en verwerkt voor start zorg 

• Je werkt volgens de AVG  

• Je blijft kritisch op de processtappen en indien nodig initieert en implementeert verbeterslagen 

 
Over onze organisatie 
Asendo biedt basis en gespecialiseerde hulp aan mensen met psychische problemen door bijvoorbeeld 
autisme, ADHD, depressieve gevoelens, angst, trauma, maar ook opvoedmoeilijkheden. We werken 
samen aan duurzame gedragsverandering van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Iedere 
hulpvraag en situatie is uniek, daarom heeft Asendo een breed en divers aanbod: diagnostiek, begeleiding 
en behandeling. Zo geven we ambulante hulp, maar ook hulp aan groepen. We doen dit door inzet van 
onze best-practice werkwijze ‘Samen aan de Slag’ (SAS) om iemand weer zo gelukkig mogelijk te krijgen 
maar ook zo zelfstandig mogelijk. Zo wordt er een fundament gelegd om verder te kunnen groeien en 
vanuit eigen kracht deel te nemen aan de samenleving. We werken in Hart van Brabant, Zuidoost Brabant, 
West-Brabant Oost en West-Brabant West. 
 
Met Asendo sta je er niet alleen voor, we doen het samen.  
 
Wie ben jij? 
Jouw doel is zorg leveren met persoonlijke aandacht. Je stelt de zorgwensen en -behoeften van de cliënt 
centraal en kijkt naar wat er nodig is binnen de mogelijkheden van de organisatie. Je werkt volgens de visie 
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één gezin, één plan en hebt contact met hoofd- of onderaannemers om de juiste zorg passend bij de 
resultaten in te zetten. Je bent stressbestendig, zelfstandig en flexibel. Je bent in staat om de juiste 
hulpvragen uit een (complexe) casus te halen en om te zetten naar concrete resultaten. Je werkt planmatig 
en gestructureerd en houdt het overzicht in gesprekken tussen opdrachtgevers, ouders en de interne 
organisatie.  
 
Wat vragen wij van jou? 
Je hebt een relevante afgeronde HBO- Bachelor opleiding en minimaal 3 jaar werkervaring met de 
doelgroep. Je hebt kennis van de arrangementen en verschillende productcodes van de opdrachtgevers. 
Je bent flexibel inzetbaar en kan snel schakelen tussen verschillende taken en opdrachten.  
 
Wat bieden wij? 
Het betreft bij aanvang een overeenkomst van gemiddeld 18 uur. Indien de functie gecombineerd wordt 
met meewerken in het primaire proces (jeugdzorgwerker C) zijn er meer uren mogelijk. Bij combinatie met 
het primaire proces is een SKJ-registratie vereist. 
Salariëring in overleg conform de CAO jeugdzorg schaal 8. Met een vakantietoeslag van 8% en een 
eindejaarsuitkering van 8.3%. Asendo is een organisatie met jonge, gedreven medewerkers die allemaal 
een hart hebben voor de jeugdzorg. 
Het contract betreft een contract voor bepaalde tijd met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid en 
gelijkblijvende omstandigheden. 
 
 
Wil jij aan de slag als medewerker aanmeldteam?  
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar personeelszaken@asendocare.nl onder vermelding van ‘Sollicitatie 
medewerker aanmeldteam’. 
 
Heb je vragen over de vacature? Neem gerust contact op met onze collega Nadine van Wezel. Zij is 
bereikbaar via telefoonnummer 013-7370166. Kijk voor meer informatie op www.asendocare.nl. 
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid genieten interne kandidaten 
de voorkeur. 

 
 
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature.  
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