
  

  
 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Draag jij daar graag 

aan bij? Kom dan kennismaken! 

  

   

Team wijkverpleging biedt zorg en ondersteuning aan mensen in Zetten, Herveld, Hemmen, 

Andelst, Heteren, Driel en Randwijk.  

Kom bij ons werken en kleur de dag van de cliënten als: 

Verpleegkundige (in de wijk) 
Uren in overleg   
 
Als verpleegkundige in de wijk ben je te gast bij de cliënt thuis, je stapt letterlijk zijn of haar 

leven binnen. Natuurlijk, je ondersteunt bij het wassen, aan- en uittrekken van steunkousen, 

geeft injecties, kortom: je doet alles wat bij jouw functie hoort. Daarnaast ben je ook 

verantwoordelijk voor de coördinatie en continuïteit van zorg.  

Wat het werk speciaal maakt is het bijzondere contact: je kleurt letterlijk de dag van een 

ander. Je kent, ziet, hoort én – heel belangrijk – ‘laat’ de cliënten als ze dat willen. Omdat je 

de cliënten vaak een langere periode ondersteunt bouw je een waardevolle band op met 

hen en hun naasten. 

Als team wijkverpleging hebben jullie het gezamenlijke doel de ouderen zo lang mogelijk 

thuis te kunnen laten wonen. Je stimuleert mensen dan ook om zoveel mogelijk zelf te 

doen, eigen regie noemen we dat. Jouw cliënten geef je zo het terechte gevoel: ‘zie je, ik 

kan het nog zelf’. De trotse glimlach die je regelmatig te zien krijgt is onbetaalbaar. Als je de 

deur achter je dicht trekt, of nog liever: als de cliënt de deur zelf dicht doet, laat je hem of 

haar achter met het gevoel dat hij/zij er mag zijn. Je hebt geluisterd, doorgevraagd, 

geadviseerd en ondersteund.  

Jouw team 

Je komt te werken in een hecht team van jong en oud, met allerlei verschillende 

zorgniveaus. Er is veel ruimte voor onderling contact en overleg, bijvoorbeeld met de 

verpleegkundigen en verzorgenden ig die bereikbare dienst hebben. Iedereen staat voor 

elkaar klaar. Op kantoor in Zetten ontmoeten jullie elkaar regelmatig voor een kop koffie, 

de teamoverleggen of cliëntbesprekingen. Daarnaast werk je veel samen met andere 

zorgdisciplines zoals een huisarts, fysio- en ergotherapeut, diëtiste en ziekenhuis.  

Wat we van je vragen 

 

• Een positieve en proactieve houding. 

• Een (bijna) afgeronde opleiding tot verpleegkundige. 

• Je bent flexibel, empathisch, creatief, zelfstandig, communicatief vaardig, stabiel en in 

staat om oplossingsgericht te denken. 

• Je bent in het bezit van een rijbewijs en auto of brommer. 

• Je kent de visie en de doelstellingen van Stichting Samen Zorgen. Je herkent jezelf in 

én werkt volgens onze kernwaarden: Waardevol – Aandacht – Regie – Mensgericht.  



   

 

Wat we je bieden 

 

• Een kleinschalig, gemoedelijk team waar oog is voor elkaar.  

• Een tijdelijk contract voor de duur van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband. 

• Reiskostenvergoeding volgens de CAO VVT. 

• Fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, 

vakantietoeslag van 8% en een pensioenregeling. 

• De functie verpleegkundige is ingedeeld in FWG 45 van de CAO VVT, dat betekent een 

brutosalaris tussen € 2.492,- en € 3.362,- als je fulltime werkt (36 uur). Jouw salaris 

bepalen we mede op basis van jouw werkervaring en opleiding.  

 

Over ons 

Iedereen verdient een waardevolle oude dag. Een dag met een glimlach. Daarom is er bij 

Stichting Samen Zorgen tijd voor een praatje en een goed gesprek. We weten wat mensen 

drijft en waar mensen gelukkig van worden. Dat helpt ons om onze zorg en ondersteuning 

vorm te geven. Bij ons is er oprechte aandacht en blijven we dicht bij ieders eigen manier 

van leven. Hier worden mensen gezien. Cliënten ervaren bij ons dat ouder worden 

betekenisvol is en houden daarbij zelf de regie. Zij beslissen hoe hun dag eruitziet en geven 

zo hun leven zelf vorm. Dat zit in grote en in kleine dingen. Op eigen kracht én met steun 

van naasten is er veel mogelijk.  

Stichting Samen Zorgen biedt warme zorg en ondersteuning. Met onze wijkverpleging en 

maaltijdservice aan huis zijn we altijd dichtbij. Is thuis wonen (tijdelijk) niet meer mogelijk, 

dan bieden we graag een nieuw thuis op onze locaties Andalhof in Andelst en Liefkenshoek 

in Heteren. Onze dagbesteding in Zetten biedt activiteiten en zorgt voor sociale contacten. 

  

Zie je het zitten? 

Mail dan jouw motivatie en CV naar solliciteren@stgsamenzorgen.nl.  

Heb je vragen? Neem contact op met Kim Lintsen, wijkverpleegkundige: 

k.lintsen@stgsamenzorgen.nl. Kim is bereikbaar van maandag tot en met donderdag. 

Stichting Samen Zorgen vraagt standaard referenties op en een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG).  
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