
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening is een organisatie die met zorg en 

dienstverlenging de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe ondersteunt. We zijn een 

organisatie met een platte organisatiestructuur en korte communicatielijnen. We zijn in 

beweging en willen van betekenis zijn, voor onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en 

onze omgeving. Het “wij gevoel” leeft nog volop binnen onze organisatie en dat vinden 

we belangrijk en maakt ons wie we zijn! Gewoon, maar toch ook bijzonder… 

 

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar: 

 

Verpleegkundige 

(20 uur) 

 

De zorgverlening in de wijkverpleging is, binnen de mogelijkheden van de organisatie en 
de indicatiestelling, afgestemd op de wensen en behoeften van de individuele cliënt. 

Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het verlenen van optimale 24-uurs 

zorg. Hiernaast ben je als Verpleegkundige ook bezig met het coachen van collega’s. 

Hierbij moet je positief kritisch zijn en feedback durven te geven. Je dient sterk in je 
schoenen te staan en als kartrekker te fungeren. Verder horen de volgende taken bij jou: 

 Je verzorgt en begeleidt cliënten in hun dagelijks leven en voert verpleegtechnische 

handelingen uit; 

 Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de vraag op het gebied van zorg 

en welzijn van de cliënt en hebt inzicht in het totale zorgproces; 

 Je maakt afspraken met de cliënt/mantelzorger over de inhoud van de zorg, 

verwerkt dat in een zorgplan, ziet toe op de uitvoering daarvan en brengt 

evaluatiepunten in tijdens  overleg met de wijkverpleegkundige; 

 Samen met je collega’s geef je de cliënten de aandacht en zorg die zij vragen; 

 Je bent het aanspreekpunt voor de contactpersoon van de cliënt en overige 

disciplines. 

Functie-eisen 

 Je bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige niveau 4 of je hebt de 

opleiding bijna afgerond; 

 Je bent BIG-geregistreerd, bevoegd en bekwaam als Verpleegkundige; 

 Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden; 

 Je hebt een professionele en zelfstandige beroepshouding; 
 Je bent positief en flexibel ingesteld. 

Meer informatie 

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV voor 27 mei 2020 naar 
sollicitatie@derkshoes.nl  

Heb je vragen over deze vacature, neem dan contact op met Elly Wubs op 
telefoonnummer 0593-333366 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 23 

 

 


