
 

Onafhankelijk letselschade adviseur / 
Zorgcasemanager letselschade (24 uur/wk) 

Door een ongeval kan een mensenleven een drastische wending nemen.  
LetselCare neemt de zorgen van cliënt uit handen, zodat cliënt zich kan richten op 
het herstel.  

Wie zoeken wij? 

Ben je doortastend, ga je door tot het gaatje? Sta je stevig in je schoenen? 
Kun je zowel empathisch als zakelijk communiceren? 
En ben je in bezit van rijbewijs en een auto? 

Dan is deze baan wellicht iets voor jou! 

 

Wat doe je als onafhankelijk letselschade adviseur? 

Je biedt zorgmanagement bij letselschade cliënten. Hierbij ben je in staat om bij 
complexe zorgvraagstukken de zorg in kaart te brengen én de zorg te organiseren. 
Op verzoek van de verzekeraar en belangbehartiger stel je, samen met cliënt, een 
plan van aanpak op. Vervolgens ga je met dit zorgplan in overleg met betrokken 
partijen, zoals de gemeente, zorgverzekeraar, welzijnsorganisaties en/of therapeuten 
en begeleiders.  

Je reist dus het hele land door om cliënten te bezoeken en te adviseren. De overige 
tijd werk je zelfstandig vanuit huis. Periodiek is er werkoverleg met collega’s en 
assistent in Gorinchem of Hellouw. 

 

Waar staat LetselCare voor: 

Betrouwbaar / Stipt / Deskundig / Empathisch / Onafhankelijk / Korte lijnen 
 
LetselCare communiceert open en transparant naar beide partijen, waardoor alles 
duidelijk blijft voor iedereen. We adviseren en begeleiden de cliënt in het woud van  
zorg, voorzieningen en welzijn zodat de cliënt zich kan richten op het herstel.  
Ook arbeidsdeskundige vraagstukken kunnen aan de orde komen. LetselCare is 
onafhankelijk en geeft onafhankelijk advies aan client, belangenbehartiger en 
verzekeraar.  
 
 



 
 

 

Wat staat er op je cv? 

• HBO- of WO-denkniveau. 
• Afgeronde paramedische opleiding (ergo- of fysiotherapeut/verpleegkundige). 

Mocht je daarnaast ook nog arbeidsdeskundige zijn is dat een pluspunt. 
• Relevante werkervaring binnen het ‘sociale’ en ‘zorg’ domein, zoals Wmo 

en/of Wlz. 
• Ervaring met herstelgerichte dienstverlening, letselschade, re-integratie en/of 

arbeidsdeskundige aspecten. 

 

Interesse? 

Stuur uiterlijk 15 september 2022 een mail of bel naar:  

Iris van Zandwijk Tel:   06 – 14 56 45 15 
E-mail:  i.vanzandwijk@letsel-care.nl 

Francien Daalwijk Tel:  06 – 24 96 30 52 
E-mail: f.daalwijk@letsel-care.nl 

 

Tevens meer info op onze website: letsel-care.nl 
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