
 

Stichting Schutse Zorg Tholen is een kleine, innoverende en ondernemende organisatie op het eiland Tholen. 

In samenwerking met betrokken vrijwilligers en de gemeenschap levert Schutse Zorg Tholen liefdevolle zorg 

en ondersteuning vanuit een protestants-christelijke identiteit en een gezamenlijke zorgvisie: zorg vanuit 

het hart.  

 

Binnen Schutse Zorg Tholen spannen zo ‘n 360 medewerkers, 140 vrijwilligers en veel betrokken 

mantelzorgers en familieleden zich in om waardegedreven zorg te bieden aan kwetsbare ouderen. Het 

uitgangspunt van zorg is dat de zorg- en dienstverlening aansluit bij de wensen en de behoeften van de 

cliënten en voor cliënten vertrouwd en eigen aanvoelt. 

 

Kern van de functie 

Je werkplek is gevestigd op de hoofdlocatie van Schutse Zorg Tholen in Sint-Annaland. Je geeft leiding aan de 

afdeling kleinschalig wonen, bestaande uit 3 woongroepen waar cliënten wonen met psychiatrisch ziektebeeld 

wonen. Verder geef je leiding aan 1 afdeling waar cliënten met somatische klachten wonen. Je begeleidt de 

persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, stuurt teamprocessen en vergroot teamspirit. Je stimuleert me-

dewerkers en teams in het nemen van eigen regie en zelfoplossend vermogen.  Je signaleert, adviseert en 

realiseert de benodigde randvoorwaarden en opleidingsbehoefte binnen jouw team. 

 

Je bent de spil in het verbinden van direct betrokkenen bij de zorg- en dienstverlening. Je weet cliënten, 

familie, vrijwilligers, medewerkers en multidisciplinaire behandelaren te verenigen rondom het gezamenlijke 

doel: de best passende zorg voor de cliënt. Je weet vanuit dit doel cohesie en samenhang te creëren tussen 

verschillende belanghebbenden. 

 

Je denkt mee en draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteit van zorg- en dienstverlening aan de hand van het 

kwaliteitsjaarplan. In het kader hiervan neem je deel of geef je leiding aan diverse projectgroepen. 

 

Teamleider/teamcoach 
 
 

32-36 uur per week 

  



Situatieschets 

Je ontvangt leiding van de bestuurder en geeft zelf leiding aan de zorgteams (circa 20-25 fte). Je maakt 

onderdeel uit van een team teamleiders/teamcoaches. 

 

Bij Schutse Zorg Tholen wonen cliënten met diverse zorgvragen. Binnen de teams werken verpleegkundigen, 

verzorgenden, helpenden, assistenten en leerlingen en stagiaires. Er wordt intensief samengewerkt met 

medewerkers welzijn en vrijwilligers. De behandeling van cliënten met verpleeghuisindicatie wordt in 

samenwerking met collega-zorgorganisatie SVRZ multidisciplinair vormgegeven. Er is eveneens een goede 

samenwerking met de huisartsen uit Sint-Annaland voor de cliënten zonder verpleeghuisindicatie. 

 

Binnen de teams functioneren diverse medewerkers met bijzondere expertise, zoals EVV-ers of GVP-ers, MIC-

aandachtsvelders of Böhm-specialisten (de methodiek Böhm is een methodiek om persoonsgerichte zorg 

vorm te geven). 

 

Wat vragen wij?  

Je weet hoe je het beste uit je team haalt, past de juiste leiderschapsvorm toe en laat op deze manier iedere 

medewerker uitblinken in zijn vakgebied. Je werkt nauw samen met de andere teamleiders/teamcoaches 

binnen de organisatie, hebt een open houding en kunt reflecteren op je eigen gedrag.  

 

Ben jij diegene die we zoeken? 

✓ Je bent in het bezit van een relevante opleiding niveau 4 of 5 (Verpleegkundige, Social Work, of andere 

zorggerelateerde opleiding) en hebt bij voorkeur ervaring met leidinggeven en coachen. 

✓ Je werkt vanuit een positief protestants-christelijke levensovertuiging. 

✓ Je hebt een warm hart voor de zorg, je begrijpt de dynamiek, cultuur en processen van de zorg. 

✓ Je hebt een authentieke persoonlijkheid, weet anderen te inspireren en te enthousiasmeren en bent 

zichtbaar op de werkvloer. 

✓ Je stuurt op eigen regie en eigen verantwoordelijkheid. 

✓ Je bent resultaatgericht, initiatiefrijk en durft nieuwe uitdagingen aan te gaan. 

 

Wat bieden wij?  

Wij bieden je een veelzijdige en dynamische functie aan in een warme en mensgerichte organisatie voor 32 – 

36 uur per week. Je wordt onderdeel van een groep enthousiaste en gedreven teamleiders/teamcoaches en 

geeft leiding aan betrokken en verantwoordelijke professionals die je mag begeleiden in persoonlijke 

ontwikkeling en groei.  

Als kers op de taart mag je actief meedenken en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. 

 

Omdat de functie teamleider binnen de organisatie zich momenteel ontwikkelt naar de functie teamcoach, 

mag je bijdragen aan de nadere uitwerking hiervan en ontvang je het eerste jaar externe begeleiding van een 

ervaren coach. 

 

Aanvullend: 

✓ Wij bieden je een contract aan voor 1 jaar met uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd. 

✓ De functie is ingeschaald in FWG 55, de periodiek is afhankelijk van opleiding en ervaring.  

✓ Overige arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO VVT. 

 



Enthousiast?   

Herken jij jezelf in de omschrijving en zie je een toekomst bij Schutse Zorg Tholen als teamleider/teamcoach? 

Wij zien je brief en CV graag tegemoet via mevr. K. Voshol op vacature@schutsezorgtholen.nl.  

Wij komen graag met je in gesprek! 

 

Wil je meer weten?  

Neem contact op met mevr. L Dekker, (tijdelijke waarneming bestuurder a.i.) via 06-82051531 (ma, di, do) of 

l.dekker@schutsezorgtholen.nl 

 

Procedure 

Reageren is mogelijk tot en met vrijdag 24 juni 2022. De selectie gesprekken vinden plaats op maandag 27 juni 

2022. 
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