
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

Verzorgende IG in de wijk 

(16-20 uur) 

 

Als Verzorgende IG in de wijkverpleging maak je onderdeel uit van een team. 

Gezamenlijk draag je zorg voor de dagelijkse ondersteuning van onze cliënten op basis 

van de individuele zorgplannen. Je verricht de nodige zorgtaken en handelingen en je 

hebt een belangrijke rol in het signaleren en rapporteren van veranderingen. Welzijn, 

eigen regie en een veilige leefomgeving staan voorop. Met oog voor verschillen en 

wensen zorg je voor de best passende zorg en ondersteuning van onze cliënten.  

 

• Je werkt in wisselende diensten volgens rooster. 

• Je bent verantwoordelijk voor de persoonsgerichte verzorging en begeleiding van 

cliënten. 

• Je verricht voorkomende verpleegtechnische handelingen. 

• Je draagt bij aan de ondersteuning van het welzijn van je cliënten. 

• Je bent medeverantwoordelijk voor het scheppen van een optimaal woon- en 

leefklimaat en draagt daar actief aan bij. 

• Je begeleidt leerlingen en nieuwe collega’s. 

• Je draagt bij aan de voortdurende groei en ontwikkeling van het team. 

 

 

Functie-eisen: 

• Je bent in bezit van het diploma MBO-niveau 3 Verzorgende IG. 

• Je hebt een professionele en zelfstandige beroepshouding. 

• Je bent vaardig in het contact en het samenwerken met je collega’s, met de 

cliënt, naasten van de cliënt en met vrijwilligers.  

• Je hebt een visie op persoonsgerichte zorg en kunt hier invulling aan geven.  

• Je neemt actief verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en vakmanschap/ 

bekwaamheid.  

• Je bent positief ingesteld, flexibel en meedenkend.  

• Je voelt je verantwoordelijk voor de zorg die je samen biedt 
  

Interesse? Stuur dan voor 04 maart 2021 je motivatie en CV naar 

sollicitatie@derkshoes.nl. De gesprekken vinden plaats op 11 maart 2021. 

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Elly Wubs op 

telefoonnummer 0593-333366. 
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