
 

 

 

 

KEKZ zoekt voor KOOS een ambitieuze, 

verbindende clustermanager 

Over KOOS 

KOOS is een begrip in de omgeving Salland en Apeldoorn. Deze kinderopvangorganisatie bestaat uit 45 

grotere en kleinere locaties en heeft zo’n 240 medewerkers. Zij bieden peuterwerk, kinderopvang, 

buitenschoolse opvang, en gastouderopvang. KOOS is oorspronkelijk gestart als opvang bij de nonnen en 

bestaan dit jaar maar liefst 30 jaar, dus dat wordt gevierd! Zij beschikken over 13 KDV, 16 BSO en 16 

peuterspeelzalen. Er zijn veel ontwikkelingen gaande, onder andere op het gebied van nieuwbouw en pas 

geopende of nieuw te starten locaties. Dit biedt voor jou een mooie uitdaging om verder mee te bouwen 

aan het succes. Bij KOOS is veel betrokkenheid binnen de organisatie, maar zeker ook binnen de 

omgeving waar zij hun locaties hebben. De pedagogisch medewerkers hebben vaak zelf op de KDV’s 

gezeten waar ze nu werken. Dat maakt het een fijne en informele werkomgeving. 

 

Wat ga je doen als clustermanager? 

Je stuurt 6 locaties aan met 60 tot 70 medewerkers. Je wordt daarin ondersteund door een 

locatiecoördinator die ook de roosters maakt en op de groep staat. Jouw stijl kenmerkt zich door heldere 

communicatie en vertrouwen geven. Het bestuur van het primair onderwijs is eveneens gevestigd in het 

hoofdgebouw van KOOS. Dat is prettig, want jij bent de verbinder die zorgt voor goed overleg en 

afstemming om de verdere samenwerking in de keten richting IKC vorm te geven. Bij KOOS ligt de focus 

dit jaar op kwaliteitsverbetering en het borgen van de processen, dus er liggen hele interessante kansen 

voor jou om hieraan jouw bijdrage te leveren. Je helpt de organisatie verder door jouw kritische blik om 

pedagogische en kwaliteitsverbeteringen aan te dragen.   

 

Wat is er leuk aan deze baan? 

Je krijgt energie van het verder vormgeven van jouw locaties en dit doe je graag samen met jouw 

medewerkers. Je bent een manager met lef en je durft deuren te openen. Je krijgt veel vrijheid en alle 

ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Ook voor jouw ontwikkeling op inhoudelijk gebied, denk 

hierbij oa. aan het (mede) samenstellen van beleidsstukken, jaarplannen en budgetteren. KOOS staat 

open voor jouw ideeën en biedt je het ondernemerschap om er ook daadwerkelijk mee 

aan de slag te gaan. Met jouw collega clustermanagers en de directeur bepalen jullie 

gezamenlijk welke aandachtspunten prioriteit hebben. Daarom is het belangrijk dat je 

ook, indien nodig, op de rem kan trappen en overzicht houdt. Er ligt een uitdagende taak 

om de processen verder vorm te geven en te formaliseren en dat spreekt jou aan.  
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Wat vraagt KOOS? 

 HBO werk- en denkniveau; 

 Leidinggevende ervaring die gericht is op talentontwikkeling; 

 Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen; 

 Een ondernemende, daadkrachtige en inspirerende manager; 

 Communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk; 

 Ervaring met managementtechnieken, processen, organisatie-, personeels- en financieel beleid; 

 

Het is een pré als je ervaring hebt in de kinderopvang of pedagogiek, maar dit is niet noodzakelijk. Wel 

heb je een streepje voor als je kennis hebt van het landelijke VVE beleid en ervaring/affiniteit met IKC 

vorming. 

 

Wat biedt KOOS: 

Een functie voor 32-36 uur per week. Je ontvangt een salaris behorend in schaal 11 van de CAO 

kinderopvang. Thuiswerken is mogelijk (je krijgt een laptop en een mobiele telefoon). Daarnaast zijn er 

flexibele werktijden en heeft KOOS een goede regeling inzake zorgverlof.  

Interesse? 

Herken je jezelf in dit profiel? Dan komen we graag in contact met jou! Schrijf vandaag nog jouw 

motivatie en stuur deze met je cv naar yvonne@kekz.nl. Heb je vragen? Bel dan met Yvonne van den 

Berg, recruiter bij KEKZ, op 070 – 2055768.  

 

De werving van deze vacature is op basis van exclusiviteit uitbesteed aan KEKZ b.v., acquisitie wordt niet 

op prijs gesteld. 


