
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Schutse Zorg Tholen is een kleine, innoverende en ondernemende organisatie op het eiland 
Tholen. Samen met betrokken vrijwilligers leveren wij vanuit een protestants-christelijke identiteit 
ondersteuning en zorg vanuit het hart.  
 
Wie we zijn 

Schutse Zorg Tholen is een maatschappelijke organisatie die een gevarieerd pakket aan zorg- en 
dienstverlening biedt aan ouderen. Binnen Schutse Zorg Tholen zetten zo ‘n 360 medewerkers, 140 
vrijwilligers en heel veel betrokken familieleden zich dagelijks in om waardegedreven zorg te bieden 
aan kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt van zorg is dat de zorg- en dienstverlening (met onder 
andere welzijn) aansluit bij de wensen en de behoeften van de cliënten en voor cliënten vertrouwd en 
eigen aanvoelt. 
 
Onze hoofdlocatie is het Zorgcentrum 'De Schutse’ in Sint-Annaland. Maar we bieden ook zorg en 
ondersteuning in aanleuncomplex Vroonhof in Sint Annaland, in de semimurale locatie ‘Scheldeoord’ 
in Stavenisse, servicecentrum Elenahof in Stavenisse, Vestehof in Tholen. En we organiseren 
activiteiten op onze dagbestedingslocaties ‘An de Koaie’ in Sint-Annaland en  zorgboerderij ‘An de Diek’ 
in Sint Maartensdijk. Schutse Zorg Tholen biedt cliënten thuis naast (digitale) specialistische zorg en 
begeleiding/ondersteuning ook services als tafeltje dekje en zorgalarmering.  

In het afgelopen jaar is er veel veranderd in onze organisatie. Met nieuwe teamleiders en een nieuw 
managementteam werken we aan de toekomst van de organisatie, zodat we kunnen blijven doen waar 
we goed in zijn: zorg en ondersteuning verlenen (met ook welzijnactiviteiten) aan ouderen op de plek 
waar ze zich thuis voelen. We zien de vraag naar onze ondersteuning groeien en we maken, met onze 
samenwerkingspartners, plannen voor nieuwe woon-zorgvormen.  

Wie we zoeken 

Geen dag is hetzelfde! Dat heeft te maken met het feit dat we een kleine organisatie zijn. Als Manager 
Zorg & Welzijn ben je medeverantwoordelijk voor de koers van de organisatie. We stellen het op prijs 
als je kunt meedenken over de ontwikkelingen in de samenleving en over de koers van de organisatie. 
Tegelijk sta je ook met je voeten in de Zeeuwse klei, met z’n alledaagse vragen en taaie uitdagingen. 

Je geeft de komende jaren leiding aan Teamleiders in de zorg en begeleidt de Trainée die binnen twee 
jaar als een volleerd teamleider verantwoordelijkheid wil dragen voor haar team. Samen met de 

(Ervaren) Manager Zorg & Welzijn  

(16-20 uur per week) 
  



teamleiders ben je verantwoordelijk voor persoonsgerichte zorg, welzijn en ondersteuning aan 
cliënten die nog zelfstandig wonen en aan bewoners in ons verpleeghuis. 
 
Je bent een naaste collega voor de andere Manager Zorg & Welzijn, die intern doorgegroeid is en graag 
nog meer wil leren van een ervaren manager naast zich. De onderlinge verdeling van teams, taken en 
verantwoordelijkheden is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Samen met je collega-manager 
bouw je een aantal jaren aan de stevigheid van onze organisatie en zorg je dat hij kan groeien omdat 
jij je kennis en ervaring durft te delen.  
 

Wat je gaat doen  

➢ Je draagt zorg voor overzicht en structuur van de teamleiders;  
➢ Je draagt bij aan het verder professionaliseren van medewerkers en organisatie, en helpt mee met 

het ontwikkelen van een effectievere organisatiecultuur; 
➢ Je helpt de positie van Verpleegkundigen te verstevigen; 

➢ Je standaardiseert en borgt de werkprocessen en stimuleert en faciliteert de onderlinge 
verbinding en samenwerking; 

➢ Je draagt actief bij aan het ontwikkelen en realiseren van het strategieplan; 
➢ Je geeft leiding aan (het ontwikkelen van) zorgbeleid voor je eenheid; 
➢ Je bent resultaatverantwoordelijk voor je afdelingen en rapporteert aan de bestuurder; 
➢ Je bent lid van het managementteam. 

 

Wie je bent 

Je bent een tactvolle, proactieve en resultaatgerichte verbinder die beschikt over coachende 
vaardigheden en adviserende kwaliteiten. Je bent energiek, ondernemend en je hebt humor.   

Je bent een ervaren manager in de zorg. Je gaat geen uitdaging uit de weg en je weet ontwikkelingen 
aan te jagen en te borgen. Je bent transparant en duidelijk in je wijze van communiceren en weet 
vanuit inhoud anderen te overtuigen en mee te nemen. Je inspireert en enthousiasmeert, weet 
mensen te waarderen en te motiveren en denkt niet in problemen maar in oplossingen. Je stuurt waar 
nodig en geeft ruimte waar het kan.  Je staat stevig in je schoenen en je kunt relativeren.  

Je vindt het leuk om kennis te delen en je ervaring in te zetten om anderen te laten groeien. Je bent 
zelfstandig, daadkrachtig en houdt overzicht. Je schakelt moeiteloos tussen diverse niveaus en hebt 
het belang van de cliënt voor ogen. Je bent proactief, neemt initiatief en komt met ideeën en 
verbetervoorstellen om de zorg- en dienstverlening aan cliënten te optimaliseren. Je bent in staat om 
op integere wijze de belangen van de organisatie te behartigen, ook in je contacten met externe 
partners. 

Je bent bereid om je een paar jaar aan Schutse Zorg Tholen te verbinden. 

Je beschikt over: 
 

➢ HBO+ werk- en denkniveau. 
➢ Inhoudelijke visie, kennis van en ervaring in de zorg 
➢ Je hebt bij voorkeur ervaring in de VVT-sector en weet welke kansen en uitdagingen er voor 

de toekomst liggen. 
➢ Sociale vaardigheden voor het motiveren, coachen en instrueren van medewerkers en voor 

contacten met derden. 
➢ Managementvaardigheden, kennis van bedrijfsprocessen en bedrijfskundig/financieel inzicht.  
➢ Pro-actief en ondernemend, kunnen signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte 

(markt)ontwikkelingen en het mede vertalen hiervan in beleid 



➢ Analytische vaardigheden voor het vertalen van beleidslijnen naar concrete en haalbare 
doelen. 

➢ Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het onderhouden van contact met 
interne/externe contactpersonen. 

➢ Aantoonbare leidinggevende ervaring. 
➢ Vaardigheden in projectmatig werken. 
➢ Een positief christelijke levensovertuiging. 

Wat biedt Schutse Zorg Tholen? 

Je komt te werken in maatschappelijke organisatie met gedreven medewerkers. Een organisatie met 
een herkenbare protestants-christelijke identiteit en een Zeeuwse cultuur. Je werkt in een organisatie 
waarin een prettige werksfeer heerst en waarbij alle ruimte is voor eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid. 

Schutse Zorg Tholen biedt je aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en een salaris ingeschaald conform 
de CAO VVT. We bieden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld 
en een eindejaarsuitkering van 8,33%. 

Procedure en vragen 

Voor vragen kun je contact opnemen met Ankie van Tatenhove, bestuurder van Schutse Zorg Tholen. 
Ankie is telefonisch bereikbaar +31623447791 of per e-mail op rvb@schutsezorgtholen.nl.  

De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdagochtend 6 januari (eerste commissie) en op 
donderdagmiddag 12 januari (tweede commissie). Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) is een standaard onderdeel van de selectieprocedure. Het navragen van referenties kan 
onderdeel uitmaken van deze procedure. 

  
 
Solliciteren 

Reageren kan tot uiterlijk maandag 2 januari 2023. Je sollicitatiebrief en CV kun je richten aan mw. K. 
Voshol, email: vacature@schutsezorgtholen.nl  
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