
 

Ben jij een klantgerichte en communicatief sterke 
casemanager (36 uren per week)?  
 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
 ”In het onderwijs haalt iedereen het maximale uit zichzelf en samen halen we het maximale uit de 
sector.”  
 

Het Vervangingsfonds en het Participatiefonds zijn twee zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).  
Onze klanten zijn schoolbesturen in het primair onderwijs. Wij ondersteunen hen zodat hun 
personeel met plezier voor de klas staat en de continuïteit van onderwijs gegarandeerd is. 
Daarbij streven we naar zo weinig mogelijk verzuim of uitval. Gebeurt dat toch, dan kunnen 
schoolbesturen de kosten voor vervanging door het Vervangingsfonds vergoed krijgen. Het 
Participatiefonds betaalt de kosten voor werkloos geworden ex-werknemers. Die helpen we met 
ons re-integratieprogramma zo snel mogelijk aan een nieuwe baan.  
We zijn als fondsen gezamenlijk bezig met een flinke moderniseringsslag om onze 
dienstverlening uit te breiden en beter op elkaar aan te laten sluiten. Het doel is om verzuim en 
werkloosheid in het primair onderwijs duurzaam te verlagen. Dat doen wij door schoolbesturen 
met raad en daad te ondersteunen bij het professionaliseren van hun organisatie. Meer 
informatie over de fondsen vind je op www.vfpf.nl.  
De besturen van de fondsen worden ondersteund door een gemeenschappelijk bestuursbureau 
waar momenteel circa 70 personen werken. We zijn gevestigd op een van de mooiste locaties 
van Rotterdam, Willemswerf, met een fantastisch uitzicht over de Maas! Helaas werken ook wij 
vanwege de omstandigheden zoveel mogelijk vanuit huis.  
 
Voor de afdeling Dienstverlening zijn we op zoek naar een: 
 

Casemanager 
 
Als casemanager ben je verantwoordelijk voor de bemiddeling van de werkzoekenden terug in 
het onderwijs. Hiervoor maak je o.a. gebruik van de contacten met schoolbesturen die onze 
regio-coördinatoren in het veld hebben. Samen met hen zoek je naar de best passende plek voor 
de kandidaat/werkzoekende en voorzie je in de vraag naar leerkrachten van schoolbesturen. Je 
voert intakegesprekken met kandidaten per telefoon en face-to-face. Ook zoek je actief en 
creatief naar mogelijkheden om iemand weer aan de slag te krijgen. 
 
Is de bemiddeling niet (direct) mogelijk dan worden de werkzoekenden begeleidt door inzet van 
re-integratieactiviteiten/cursussen. Naar aanleiding van jouw contact met de werkzoekende 
bepaal jij welke activiteit het beste past. Is terugkeer in het onderwijs niet mogelijk, dan start je 
samen met je collega bemiddeling naar werk buiten het onderwijs op. Jij als casemanager 
coördineert dit gehele traject. Je bent dus zowel regisseur, adviseur, bemiddelaar als 
sparringpartner.  
 
Daarnaast inspireer je de werkzoekenden om zo snel mogelijk weer deel te nemen aan de 
arbeidsmarkt.  
 



Het team Casemanagement Re-integratie bestaat uit enthousiaste casemanagers die samen hard 
werken om alle werkzoekenden en schoolbesturen blij te maken. Regelmatig ben je in je regio in 
contact met werkzoekenden, de regio-coördinatoren en schoolbesturen. 

 
Wij vragen:  

 Je beschikt over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau;  

 Je hebt affiniteit met onderwijs, re-integratie en sociale wetgeving;  

 De competenties klantgerichtheid, samenwerken, plannen, nauwkeurigheid en 
analytisch denkvermogen zijn op jou van toepassing;  

 Je durft initiatief te nemen en bent gewend resultaatgericht te werken;  

 Je bent in staat overzicht te bewaren en kansen te zien en te benutten; 

 Goede contactuele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, zijn van groot belang 
om deze functie vorm te geven; 

 Je bent communicatief sterk en kunt goed luisteren, samenvatten en doorvragen;  

 Je mensen te enthousiasmeren en in beweging te krijgen;  

 Je hebt positieve energie, empathisch vermogen en je wilt je graag blijven ontwikkelen.  

 

Wij bieden: 
Een fulltime baan (36 uur) als casemanager op ons bestuursbureau in Rotterdam; 
Een passende beloning; de functie is ingedeeld in schaal 7 (max € 3.810,45). Daarnaast hebben 
we natuurlijk uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Wij volgen de Cao APG. 
 
Verder bieden we een zelfstandige functie binnen een enthousiast team, werken voor en met 
werkgevers in het primair onderwijs en diverse opleidingsmogelijkheden om jouw talenten 
optimaal in te zetten. 
 

Meer informatie?  
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Yvonne Bezemer (casemanager) via 
010- 21 77 630 of per email: yvonne.bezemer@vfpf.org. Voor meer informatie over de 
sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Anika Daudey-Huisman (P&O) via 06- 39 83 75 
22 of personeelszaken@vfpf.org.  
 

Interesse? 
Laat je sollicitatiebrief en cv voor 1 december a.s. achter op onze sollicitatiepagina. De 
gesprekken staan gepland in week 50. 
Kandidaten die geregistreerd staan in het doelgroepenregister worden eveneens uitgenodigd te 
solliciteren. Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest maakt deel uit van de 
sollicitatieprocedure. Een aanstelling vindt plaats bij het Vervangingsfonds. Daarvoor is de afgifte 
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist. 
Een capaciteiten- en persoonlijkheidstest kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 
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