
   
 

   
 

 

 

 
 
 
 

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. 
 
Over Schutse Zorg Tholen 
Schutse Zorg Tholen is een maatschappelijke onderneming die een gevarieerd pakket aan zorg- en 
dienstverlening biedt in de gemeente Tholen. Binnen Schutse Zorg Tholen spannen zo ‘n 360 
medewerkers, 140 vrijwilligers en veel betrokken familieleden zich in om waarde gedreven 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.  
Je werkplek is te vinden op de hoofdlocatie van Schutse Zorg Tholen in Sint-Annaland.   
 
Wat ga je doen? 
De beleidsmedewerker valt direct onder de bestuurder en is belast met voorbereidende en 

ondersteunende activiteiten teneinde de hoofddoelstelling van de organisatie optimaal te 

ondersteunen en een inspirerende bijdrage te leveren aan het kwaliteit van zorg- en dienstverlening 

en het HRM beleid. 

Wat vragen wij? 
✓ Universitair/HBO werk- en denkniveau aangevuld met een relevante opleiding/ervaring in de 

VVT sector  
✓ Kennis van beleids- en bedrijfsprocessen voor het op elkaar afstemmen van de 

organisatieprocessen 
✓ Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 

✓ Kunnen vertegenwoordigen van de organisatie in werk- en overleggroepen in het kader van 
regionale samenwerking 

✓ Goede organisatorische vaardigheden 
✓ Minimaal aantal contracturen van 28 uur per week 
✓ Een positief christelijke levensovertuiging 

 
Wat bieden wij? 

✓ Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT 
✓ Een functie met veel ruimte voor een eigen creatieve inbreng in nauwe samenwerking met 

de bestuurder en het management 
 

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur je sollicitatiebrief 

met CV voor 1 oktober naar vacature@schutsezorgtholen.nl ter attentie van mw. K. Voshol. We zien je sollicitatie graag 

tegemoet. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 oktober. 

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met de bestuurder a.i. de heer A.G. Lokerse  

06-12891943 (graag tussen 9 en 10 uur). 
Schutse Zorg Tholen | F.M Boogaardweg 10 | 4697 GM Sint Annaland | 0166-658600 | www.schutsezorgtholen.nl  
 

 

Beleidsmedewerker 
(28 uur per week) 
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