
Daarom wil je aan de slag bij Cedrah!

Werken
waar liefde

woont



Cedrah biedt wonen, zorg en diensten vanuit een  reformatorische 
levensovertuiging. Dat is voor Cedrah erg belangrijk, omdat we 
er willen zijn voor mensen die zich thuis voelen bij deze refor-
matorische identiteit. Onze motivatie ligt in het gebod van Jezus 
Christus om God lief te hebben boven alles en de naaste als ons-
zelf. Dit laatste brengen we in de praktijk door te zorgen voor 
onze medemens. Samen geven we invulling aan barmhartigheid, 
ontferming en liefdevolle zorg. 

Het liefhebben van onze naasten kunnen we niet in eigen kracht. We weten ons 

hierin afhankelijk van de hulp van de Heere. Met vreugde beseffen we dat we geze-

gend zijn in het feit dat we werken in een omgeving waar Gods Woord open gaat 

en waar we zinvol werk kunnen doen.

‘De 7 vruchten aan de Cedrah-boom’ laten zien hoe Cedrah de missie handen en 

voeten wil geven in de praktijk. Deze boom staat symbool voor liefdevolle oude-

renzorg. De vruchten laten zien wat wij aan onze cliënten beloven. Dat kunnen we 

alleen met oog voor en liefde tot onze naasten. Samen werken we aan de groei van 

de vruchten. We zien ernaar uit om samen de Cedrahboom tot bloei te brengen!

Welkom bij Cedrah!
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De  7  vruchten aan de Cedrah-boom
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Werken waar 
liefde woont

Voor de één is werk gewoon werk. Je staat op, je gaat naar kantoor en bent voor 

het avondeten weer thuis. Voor de ander is werk meer. Moet het betekenis hebben. 

Dat is werken in de zorg. Met je werk een zegen zijn voor anderen. 

Jouw zorg sluit aan op de behoeften en mogelijkheden van de bewoner. Die zorg 

geef je samen met een kring van betrokkenen. Je besteedt tijd, aandacht en energie 

aan het bieden van een thuis voor anderen. Dat is waar je hart ligt. 

Je zorgt voor je naasten en voor je leefomgeving. Je geeft elke dag invulling aan 

barmhartigheid, ontferming en liefdevolle begeleiding. Met jouw professionele blik 

op de zorg, maak jij het verschil voor de ander.

Je hebt lief en deelt van wat je zelf hebt ontvangen. Jouw werkdag bestaat niet 

alleen uit het afwerken van een takenlijst, maar uit doen wat er nodig is. Jij maakt 

de dag beter voor de mensen om je heen. Want jij haalt voldoening uit hulp bieden 

waar dat nodig is.

Wij waarderen en koesteren die oprechte bewogenheid. Wij bieden een thuis voor 

ouderen vanuit de Bijbelse opdracht om naar elkaar om te zien. Want wij gunnen 

ieder mens een waardig bestaan.

Dat is wat werken bij Cedrah betekent.

Verzorg, heb lief. 

Je naaste als jezelf.

M A N I F E S T
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Werken bij Cedrah
voelt als thuiskomen

Binnen Cedrah deel je dezelfde christelijke waarden en normen met collega’s en 

bewoners. Je weet dat het leven kostbaar is en samen met collega’s en mantelzor-

gers geef je ouderen dan ook een zinvolle dag. Ouderen staan bij jou en je collega’s 

op één. Daarnaast vinden wij het bij Cedrah ontzettend belangrijk dat je goed voor 

jezelf zorgt! Eigen regie nemen, grenzen aangeven en mantelzorgers inzetten zijn 

belangrijke ingrediënten om jou te laten bloeien in je werk. We geven je volop 

mogelijkheden jezelf te ontwikkelen als persoon én professional door opleidingen 

te volgen of door te groeien naar een andere functie. 

Heb je geen zorgachtergrond of is het alweer een tijd geleden dat je in de zorg hebt 

gewerkt? Geen probleem, we kijken samen naar de mogelijkheden om aan de slag 

te gaan en welke opleiding het beste bij jou past!

Vrijwilligerswerk
Naast betaald werk, is het mogelijk om vrijwilligerswerk te doen op één 

van onze locaties. Samen met de medewerkers geven de vrijwilligers 

ondersteuning in het dagelijks leven van de cliënt. Een praatje, een kopje 

koffie, een glimlach… Aandacht en liefde zijn net zo belangrijk als de zorg 

zelf. De inzet van vrijwilligers is voor Cedrah onmisbaar. Zowel jongeren 

als ouderen zijn van harte welkom om vrijwilliger bij  Cedrah te worden. 

Heb je interesse? Neem dan contact op met één van onze vrijwilligersco-

ordinatoren. Je vindt hun gegevens achterin deze folder.
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Wat wil jij worden?
Een greep uit de mogelijkheden:

 Helpende (+)

 Verzorgende IG

  Verpleegkundige 
(mbo & hbo)

  Wijkverpleegkundige

  Activiteiten begeleider

  Zorghulp

  Gastvrouw

  Huishoudelijk  medewerker

  Medewerker  voedingsdienst

  Teamleider

Je kunt ook bij ons aan de slag op het 
 Centraal Bureau. Bijvoorbeeld op de 
afdelingen kwaliteit en veiligheid, wonen 
en vastgoed of personeelszaken.

Heb je interesse in een van deze functies 

en ben je benieuwd naar de mogelijkheden 

bij Cedrah? Kijk op cedrah.nl/werkenbij of 

neem contact op met recruiter Marieke via 

06 - 21 13 68 91 of m.h.degoffau@cedrah.nl.
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Julia Valk
Helpende in Nebo, Zwijndrecht

Drie jaar geleden zag het leven van Julia Valk (20) er heel anders uit en volgde ze 

de studie Rechten. Toen het coronavirus uitbrak, gooide ze het roer om: Julia koos 

voor de zorg. Een keuze waar ze nog steeds dankbaar voor is.

‘De scholen gingen dicht en ik kwam thuis te zitten. Ik wilde meehelpen in de zorg 

en stuurde een mailtje naar Cedrah. Ik werd gelijk uitgenodigd om die week mee 

te lopen zodat ik kon kijken of de zorg iets voor mij was. Na die meeloopdag vond 

ik het zo leuk dat ik nooit meer ben wegge-

gaan! Ik stopte met de studie Rechten en ben 

het jaar erop begonnen met de opleiding 

Verpleegkunde.’

Julia heeft bewust gekozen voor een organi-

satie met een christelijke identiteit: ‘Ik ken 

hier veel mensen vanuit de kerk, de bewo-

ners zijn soms een opa of oma van vriendin-

nen en het voelt gewoon vertrouwd. Je kunt alles tegen elkaar zeggen en iedereen 

helpt elkaar. Hoe langer ik hier werk, hoe beter ik de bewoners leer kennen. Op een 

gegeven moment weet je precies hoe de bewoner het wil hebben. Ik denk dat daar-

om de zorg hier zo goed is. We proberen allemaal de kwaliteit van het leven van de 

bewoner te verbeteren door te doen waar diegene het meest gelukkig van wordt.’

‘Ik was zo enthousiast over dit werk dat mijn vriendin inmiddels ook is geswitcht 

naar de zorg. Net als ik heeft zij ook eerst een meeloopdag gedaan. Dus als jij 

twijfelt of het iets voor je is zou ik zeggen: kom een keer meelopen. Dan zul je het 

vanzelf zien!

‘Je kunt alles tegen 
elkaar zeggen
en iedereen helpt 
elkaar.’
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Wil jij graag werken waar liefde woont, maar heb je geen zorgopleiding? Geen 

probleem! Samen kijken we welke opleiding het beste bij jou aansluit om aan de 

slag te gaan bij Cedrah. Wil jij je verder ontwikkelen als persoon en/of als zorg-

professional? Ook daar krijg je bij ons volop de gelegenheid voor! 

Herintreders en zij-instromers
Heb je vroeger in de zorg gewerkt en heb je een oud zorgdiploma? Dan kun je 

met een verkort 1-jarig maatwerktraject je diploma weer upgraden. Werk je op dit 

moment in een heel andere sector en wil je de overstap maken naar de zorg? Dan 

zijn er verschillende verkorte opleidingen beschikbaar, speciaal voor volwassenen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 2-jarige traject tot Verzorgende IG.

Interesse?
Wil jij graag leren en werken bij Cedrah of ben je op zoek naar een stageplek? Neem 

dan contact op met een van de praktijkopleiders van Cedrah. Je vindt hun gegevens 

achterin deze folder.

Welke route past bij jou?

Je sollicitatie
Via cedrah.nl/werkenbij vul je  online het 
 sollicitatie formulier in.

Aanmelding
We checken of je sollicitatie vol ledig is en 
maken een account voor je aan in het portaal. 
Je  krijgt hier per e-mail bericht van.

Beoordeling
We beoordelen de ingekomen  sollicitaties. Als 
we nader kennis willen maken, word je via het 
portaal uitgenodigd voor een gesprek.

Keuze
Na de eerste gespreksronde maken we een 
keuze uit de kandidaten.

Keuze

Sollicitatieprocedure
Heb je een leuke vacature gespot? Dan kun je via ons portaal heel makkelijk online 

solliciteren! De sollicitatie gaat in 4 stappen: 

2

1 3

4
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VMBO
Basisberoeps-
gerichte leerweg

VMBO
Kaderberoeps-
gerichte leerweg

VMBO
Gemengde 
 leerweg

MAVO

HAVO/
VWO

VMBO
Theoretische 
 leerweg

MBO
BOL niveau 1
entree opleiding

MBO
BOL niveau 2

MBO
BBL-BOL niveau 3

HBO
Niveau 6

MBO
BBL-BOL niveau 4

• Gastvrouw/-heer

• Huishoudelijk 
medewerker

• Keukenassistent

• Zorghulp

• Helpende

• Activiteiten-
begeleider

• Verzorgende IG

• Activiteiten-
begeleider

• Verpleeg kundige

• Teamleider

• (Wijk)verpleeg-
kundige

• Kwaliteits-
verpleegkundige

4 jaar

4 jaar

4 jaar

4 jaar

5-6 jaar

4 jaar

1 jaar

1-2 jaar

2-3 jaar

duaal/voltijd

3-4 jaar

Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs Functie
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Annelies Sinke (50) heeft jarenlang gewerkt als afdelingsmanager in de kleding-

branche. Toch wilde ze meer werken vanuit haar hart, ze koos uiteindelijk voor 

een carrièreswitch.

‘Ik had geen papieren voor de zorg en ben bij Cedrah begonnen als gastvrouw. 

Gewoon om te kijken of hier mijn hart ligt, dat was snel duidelijk! Ik zit nu in het 

derde jaar van mijn opleiding en heb geen dag spijt. Ik vind het mooi dat ik er voor 

de oudere bewoners kan zijn. Niet alleen 

medisch gezien, maar juist ook door

gesprekken.’ 

Annelies wil haar cliënten iedere dag het 

gevoel van thuis geven. Ze heeft gekozen 

voor Cedrah omdat ze zelf ook gelovig is. 

‘Ik wilde werken in een omgeving met christelijke waarden. Het is erg fijn om elkaar 

hierin aan te voelen. Als ik merk dat mensen ergens mee zitten, kunnen we samen 

bidden en zingen. Vorige week vroeg een bewoner mij of ik uit de Bijbel wilde 

lezen. De woorden die ik las, bemoedigden mijzelf ook. De bewoner viel rustig in 

slaap en ik dacht: ja, dit hoort ook bij je vak. Ik gun iedereen dat je uit mag delen, 

maar ook dat je mag ontvangen.’

‘Het mooiste moment van de dag vind ik als je binnenkomt bij de bewoners. Je bent 

hun eerste aanspreekpunt van de dag. Je ziet hoe hun stemming is en kunt daar 

een positieve invloed op uitoefenen,’ glimlacht Annelies. Ze ervaart Cedrah als een 

fijne plek om te werken, juist ook omdat ze veel ruimte krijgt voor ontwikkeling. 

‘Ondanks mijn gebrek aan ervaring in de zorg kreeg ik de kans om hier te werken. 

Er wordt echt naar de medewerkers geluisterd. Als er iets anders kan, wordt er met 

elkaar over gepraat. Ik voel me hier gezien en gehoord en krijg alle ruimte om te 

ontwikkelen. Dat is erg fijn. Ik leer ook veel van de cliënten. Doordat er vertrouwen 

is, kun je dichter bij elkaar komen. Ik doe dit werk echt met mijn hart.’

Annelies Sinke
student Verzorgende IG in Beth-San, Moerkapelle

‘Ik gun dat je uit mag 
delen, maar ook dat je 
mag ontvangen.’

H E T  V E R H A A L  V A N . . .

12



13



Eben-Haëzer
Middelburg

Uitzicht
Vlaardingen

Beth-San
Moerkapelle

Amandelhof
Capelle aan den IJssel

Rehoboth*
Rotterdam

Hebron
Nieuwerkerk

Centraal Bureau
Barendrecht

Nebo
Zwijndrecht

Oorden Staete*
Rotterdam

Rehoboth
Goes

Marnixflat*
Goes

Wat bieden we aan?

* Op deze locatie zijn geen werk- of stage plekken beschikbaar.

Huurappartementen

Koopappartementen

Verzorging/verpleging

Kleinschalig Wonen

Kortdurend verblijf

Persoonlijke begeleiding

Dagbesteding

Palliatieve terminale zorg

Thuiszorg

Huishoudelijke hulp

Seniorenrestaurant

Maaltijdservice & catering

Welzijnsactiviteiten

Hulp op afroep

Hier vind je ons

L O C A T I E S
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Vrijwilligers-
coördinatoren

Amandelhof
Adriana de Leeuw

06 - 500 729 45

a.deleeuw@cedrah.nl

Beth-San
Corine Honkoop-Zijl

079 - 593 1840

a.c.honkoop@cedrah.nl

Eben-Haëzer
Marinda Walhout

088 - 587 0020

m.walhout@cedrah.nl

Hebron,  
Rehoboth Goes
Windy de Wit

0113 - 224 500

w.dewit@cedrah.nl

Nebo
Tineke Jabaaij- Hogendoorn

078 - 612 4288

t.jabaaij@cedrah.nl

Uitzicht
Carolien Vermaat

06 - 500 729 36

c.vermaat@cedrah.nl

Praktijkopleiders

Amandelhof, Beth-San
Evelien van ‘t Wout

06 - 500 729 44

e.vantwout@cedrah.nl

 

Amandelhof
Annerieke de Jong

078 - 612 4288

a.dejong@cedrah.nl 

 

Eben-Haëzer, Hebron, 
Rehoboth Goes
Marja van Damme

06 - 110 814 28

m.vandamme@cedrah.nl

 

Eben-Haëzer
Janine Kruysse

088 - 587 0020

 j.kruysse@cedrah.nl

 

Rehoboth
Mariëlle de Koster

0113 - 224 500

m.dekoster@cedrah.nl 

 

Nebo
Lianne Broer

06 - 519 130 74

l.broer@cedrah.nl

Tineke Jabaaij

06 - 112 276 68

t.jabaaij@cedrah.nl 

 

Uitzicht
Trudy van Kralingen

010 - 474 1755

t.vankralingen@cedrah.nl

 

Tineke Jabaaij

06 - 112 276 68

t.jabaaij@cedrah.nl 

Centraal Bureau
Nelleke van der Marel 

06 - 133 926 50

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met recruiter Marieke de Goffau - Smits

 088 - 587 0055     06 - 211 368 91     m.h.degoffau@cedrah.nl

C O N T A C T
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