
 

  

Omdat u vandaag mensen nodig hebt die uw organisatie naar morgen brengen 

1 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  Zoekprofiel 
 

Heer / Vrouw des Huizes 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Esther van Zwol 

Rhenen, september 2021 
 



 

  

Omdat u vandaag mensen nodig hebt die uw organisatie naar morgen brengen 

2 

Voor Compartijn zijn we opzoek naar een Heren en Vrouwen des Huizes voor de locaties 

Beegden en Roosendaal. Wij zoeken ondernemende leidinggevenden die kwaliteit van 

zorg hoog in het vaandel hebben. 

 

 

 Compartijn 

 

Compartijn geeft liefdevolle en persoonlijke zorg aan mensen die kwetsbaar oud worden. 

Ouderen met een aandoening als dementie of een fysieke beperking. Zij biedt een thuis, 

als thuis niet meer gaat. Wonen bij Compartijn is wonen in comfort. Met persoons-

gerichte zorg, service, tijd en aandacht. En bovenal warmte en geborgenheid. Zo zorgt 

Compartijn ervoor dat alle bewoners zich thuis voelen.  

 

De huizen van Compartijn zijn gevestigd in exclusieve, karakteristieke panden. De 

inrichting is modern-klassiek, warm en gezellig. Het interieur van elk huis is onder 

architectuur ontworpen en hoogwaardig afgewerkt. De huizen van Compartijn doen in 

niets denken aan een zorglocatie.  

 

Samen voor betere ouderenzorg 

 

Compartijn is een zusterorganisatie van Wonen bij September. Ook Wonen bij September 

biedt in haar woonhuizen in heel Nederland liefdevolle en betrokken ouderenzorg, 

specifiek voor mensen met een vorm van dementie. Net als bij Compartijn leven de 

bewoners in een omgeving die voelt als thuis.  

 

De huizen van Compartijn en Wonen bij September worden op professionele wijze 

ondersteund, zodat de teams alle tijd hebben voor het bieden van goede zorg en 

ondersteuning. 

 

Locaties 

 

Huize Ter Beegden 

In een prachtig verbouwde oude 

hoeve in de Limburgse gemeente 

Maasgouw vindt u Huize Ter 

Beegden. Een luxe, kleinschalig 

verzorgingshuis in de buurt van 

Roermond waarin aandacht, warmte 

en de beste persoonlijke zorg 

centraal staan. Wij zorgen ervoor 

dat u zich thuis voelt in onze 

zorgvilla.  

 

Huize Ter Beegden is gevestigd in 

een karakteristiek pand in 

woongebied Krijtenberg, op een 

steenworp afstand van Roermond. In 

de directe omgeving vindt u een 

prachtig waterrijk natuurgebied. Het particuliere verzorgingshuis telt 19 

zorgappartementen van circa 45 m2 en zijn van alle gemakken voorzien. Er zijn 

sfeervolle gezamenlijke ruimtes en een fraai aangelegde binnentuin met terrassen. 

 

 

 

 

 

 

https://www.wonenbijseptember.nl/
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Huize Roosdael 

Aan de rand van het 

centrum van Roosendaal is 

in een karakteristiek 

voormalig schoolgebouw 

Huize Roosdael gevestigd. 

Een luxe, kleinschalig huis 

waarin aandacht, warmte 

en de beste persoonlijke 

zorg centraal staan. 

 

Huize Roosdael is gevestigd 

in een prachtig monumen-

taal pand aan de Laan van 

Henegouwen. De 26 zorgappartementen van circa 45 m2 zijn van alle gemakken 

voorzien, net als de sfeervolle gezamenlijke ruimtes. De ruime stadstuin met 

verschillende terrassen biedt rust en privacy.  

 

 

 Functie & opdracht 

 

Voor de zorgvilla’s in Beegden en Roosendaal zijn wij op zoek naar Heren / Vrouwen des 

Huizes die kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel hebben staan en hier een bijdrage 

aan willen leveren. Dit doe je niet alleen door te zorgen voor een veilig woon- en 

leefklimaat voor bewoners, maar ook door individuele aandacht te schenken aan zowel 

bewoners als medewerkers én betrokken te zijn bij de dagelijkse praktijk. Het betreft één 

vacature per locatie. 

 

Wat ga je doen? 

 

Als Heer / Vrouw des Huizes ben je verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen 

binnen één van de zorgvilla’s. Je bent (coachend) leidinggevende voor de medewerkers, 

werkt samen met hen en vervult een voorbeeldfunctie. Je geeft met collega 

leidinggevenden vorm en inhoud aan wonen, werken en leren bij Compartijn. Dit doe je 

vanuit een positieve houding en je werkt daarbij altijd samen met de bewoners en hun 

verwanten. 

 

De betrokkenheid en tevredenheid van familie en naasten zijn voor jou een 

vanzelfsprekendheid net als de inzet van vrijwilligers. Dagelijks werk je aan het 

werkplezier van je directe collega’s.  

Daarvoor ben je aanwezig op de vloer en zo nodig steek je ook zelf de handen uit de 

mouwen. Jouw zichtbaarheid is essentieel voor onze bewoners, hun familie en naasten, 

het team en huisartsen en andere behandelaars. 

 

Natuurlijk werk je binnen de juridische en financiële kaders die bij de zorg horen, 

waaronder het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en eisen omtrent privacy. Jouw 

leidinggevende is een lid van het managementteam. Je krijgt de verantwoordelijkheid 

voor operationele zaken als de dagelijkse zorg en persoonlijke begeleiding van bewoners.  

 

Daarnaast ga je: 

 

• financiële doelstellingen van de zorgvilla realiseren zoals omzet, kostenbeheersing 

en bezettingsgraad; 

• je bezighouden met commerciële activiteiten; 

• leidinggeven aan een team van verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, 

servicemedewerkers, koks en woonassistenten; 

• de verantwoordelijkheid dragen voor huishoudelijke en facilitaire zaken. 
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Wie zoeken wij? 

 

Naast een groot verantwoordelijkheidsgevoel en werkervaring in een managementfunctie 

in de zorg breng jij het volgende met je mee: 

 

• Werken- en denken op HBO niveau, aangevuld met meerjarige management-

ervaring. 

• Ervaring met -en kennis van- de ouderenzorg en de doelgroep PG/somatiek is een 

must. 

• Je bent geduldig, consequent en gaat coachend te werk. Waar nodig neem je de 

leiding. 

• Je werkt graag samen met je team en collega leidinggevenden en gelooft erin dat 

je in gezamenlijkheid het beste resultaat behaalt. 

• Je bent stressbestendig; jij weet gemakkelijk meerdere ballen tegelijkertijd in de 

lucht te houden. 

• Je kunt overweg met de computer en maakt je nieuwe systemen snel eigen. 

• Je bent communicatief vaardig en hebt een goede beheersing van de Nederlandse 

taal in woord en geschrift. 

• Je hebt gastvrijheid hoog in het vaandel staan en bent representatief. Je bent je 

bewust van je rol als ‘visitekaartje van Compartijn’. 

• Je beschikt over sales- en commerciële vaardigheden. 
 

 

 Arbeidsvoorwaarden 

 

Compartijn bied je een uitdagende functie in een kleinschalige organisatie. Er is veel 

ruimte voor jouw inbreng en jouw ontwikkeling. Je komt te werken in een leuk team met 

fijne collega’s. Beide locaties groeien in aantal bewoners en medewerkers, je kunt hier 

een actieve bijdrage aan leveren.  

 

Vooralsnog biedt Compartijn een tijdelijk contract van een jaar met uitzicht op een vaste 

aanstelling. De salariëring is conform cao VVT, FWG 60 en wordt aangevuld met 

uitstekende secundaire voorwaarden zoals:  

 

• collectieve ziektekostenverzekering 

• eindejaarsuitkering 

• uitstekende pensioenregeling 

• je wordt uitgerust met een laptop en een mobiele telefoon 

 

 Procedure 

 

De procedure wordt begeleid door Esther van Zwol. Kandidaten kunnen solliciteren door 

hun CV en begeleidende motivatie te verzenden via onze website 

(https://vacature.deveghte.nl/).  

 

Op basis van CV en begeleidende motivatie zal een selectie worden gemaakt van de 

kandidaten, die wij voor een nadere kennismaking bij ons op kantoor uitnodigen. 

 

Volgend op deze gesprekken wordt de keuze gemaakt welke kandidaten op CV worden 

voorgedragen aan de opdrachtgever. Vanuit deze voordracht zal in overleg met de 

opdrachtgever een selectie worden gemaakt van kandidaten die zullen worden 

uitgenodigd voor de verdere selectieprocedure bij de opdrachtgever. Deze procedure 

bestaat uit ten hoogste 2 selectierondes en (eventueel) kennismaking met 

medezeggenschapsraden.  

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

https://vacature.deveghte.nl/
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Tot slot winnen wij gaarne bij tenminste twee voormalige werkgevers referenties in. In 

overleg met de opdrachtgever en u wordt dit referentie onderzoek voor of na het 

assessment uitgevoerd. 

 

De uiteindelijke afronding van de procedure ligt voor een belangrijk deel in handen van 

Compartijn en bestaat uit het overeenkomen van de primaire en secundaire 

arbeidsvoorwaarden en het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Er wordt gestreefd 

naar een zo spoedig mogelijke indiensttreding. 

 

Voor verdere vragen nodigen wij u van harte uit ons te bellen of te e-mailen.  

 

Telefoon  085 – 200 63 39 

E-mail:  vanzwol@deveghte.nl 

 

 


