
 
Vanwege het aankomende vertrek van de huidige directeur/bestuurder, is de Stichting 
Ouderenzorg Kapelle (Cederhof) op zoek naar een 

Directeur/bestuurder 
32 - 36 uur per week 

 
met een heldere toekomstvisie, die goed kan schakelen tussen strategisch, tactisch en 
operationeel niveau. 

De directeur/bestuurder is zichtbaar binnen en buiten de organisatie en stuurt op een 
heldere, consistente manier en met gevoel voor verhoudingen, zet mensen in hun kracht en 
weet te verbinden. Daarbij heeft de directeur/bestuurder een scherpe en integrale visie op 
zowel zorgverlening en zorgprocessen als op financiering en bedrijfsvoering.                                     
Hij/zij is zakelijk en resultaatgericht en beschikt over een warm hart voor de cliënten van 
Cederhof. 
 
De directeur/bestuurder van Cederhof speelt actief in op de toekomstige ontwikkelingen in 
de (financiering van de) (ouderen)zorg en maatschappelijke ontwikkelingen. Belangrijk zijn 
onder meer de transitie naar zwaardere intramurale zorg en het tegen een gezond 
rendement uitvoeren van de extramurale dienstverlening. De directeur/bestuurder heeft de 
taak om de organisatie verder te ontwikkelen en te positioneren in de zorgmarkt. Cederhof 
vormt met 3 collega organisaties een consortium ten behoeve van de inkoop wijkverpleging. 
Deze samenwerking kan op diverse vlakken ten gunste van partijen en deskundigheid van 
medewerkers geïntensiveerd worden. 
 
De directeur/bestuurder is ondernemend ingesteld en speelt met het managementteam in 
op de toekomstige kansen in de markt. Hij/zij weet een en ander inhoudelijk en 
bedrijfsmatig verantwoord neer te zetten en door te vertalen naar de eigen 
zorgverlening/organisatie/medewerkers, hierbij gebruikmakend van zijn/haar netwerk. 
 
De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor het brede woningenbezit van de Stichting 
en ontwikkelt toekomstplannen. Ook draagt de directeur/bestuurder zorg voor de uitvoering 
van het brede gemeentelijke welzijnsbeleid. 

Functie-eisen 
De functie is een veelzijdige opdracht voor een sterke mens-, ontwikkelingsgerichte 
directeur/bestuurder met een scherp oog voor de zorg én bedrijfsvoering, cliënten én 
medewerkers. 
Een directeur/bestuurder die op inspirerende wijze de veranderingen in de organisatie kan 
initiëren en managen, medewerkers en cliënten kan meenemen en de instelling kan 
positioneren en waar mogelijk de zorgverlening kan uitbouwen. 
 
 



Cederhof zoekt een directeur/ bestuurder die de kracht van de medewerkers benut, op 
overtuigende wijze heldere en duidelijke kaders neerzet en daarbinnen de ruimte geeft die 
nodig is voor de ontwikkeling van de medewerkers.  
 
De directer/bestuurder is iemand die inspeelt op (externe) ontwikkelingen en oog heeft voor 
kansen op het gebied van samenwerking met andere zorgaanbieders. 
Hij/zij is een netwerker die de missie en visie  van Cederhof uitdraagt.  
 
Wij verwachten van kandidaten dat zij voldoen aan de vereisten beschreven in het 
‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. Daarnaast is een academisch werk- en denkniveau 
vereist. 
Ruime managementervaring in een zorg- of maatschappelijke organisatie is een pré. 
 
Voorwaarden 
De benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar. 
Bezoldiging vindt plaats conform de Wet normering bezoldiging Topfunctionarissen 
zorgsector (WNT 2), klasse I. 
 
Organisatie 
Cederhof is een kleinschalige organisatie en biedt een breed aanbod aan diensten op het 
vlak van welzijn, zorg en wonen. Zoals verblijfszorg (62 intramurale plaatsen), zorg thuis en 
kortdurende opnames. Bij Cederhof staat de cliënt centraal. 
Cederhof exploiteert het verzorgingshuis Cederhof en is daarvan eigenaar. Het doel van de 
Stichting is het bieden van zorg en huisvesting aan ouderen, zowel intra- als extramuraal. 
Tevens is Cederhof aanbieder voor de huishoudelijke zorg in het kader van de WMO. 
Daarnaast exploiteert en beheert de stichting 160 seniorenwoningen in de gemeente 
Kapelle. Cederhof geeft uitvoering aan het Gemeentelijk welzijnswerk. 
 
Cederhof heeft als doel het bieden van persoonlijke zorg en een omgeving die zoveel 
mogelijk aansluit op het eigen leven van de cliënt, zodat deze zijn leven op de door hem 
gewenste wijze kan voortzetten. 

Procedure 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats met een selectiecommissie en een adviescommissie.  
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure. 

Solliciteren 
Wanneer u geïnteresseerd bent in de vacature, ontvangt Cederhof graag uiterlijk 20 oktober  
a.s. uw motivatiebrief en curriculum vitae per post:                                                                        
Raad van Toezicht Cederhof,                                                                                                             
Cederlaan 9,                                                                                                                                                    
4421 BZ Kapelle of per mail info@cederhof.eu  o.v.v. Raad van Toezicht. 
 
Voor resterende vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Naafs, vicevoorzitter Raad 
van Toezicht, telefonisch te bereiken onder nummer 06-51915570. 
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