
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen 

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

dienstverlening de inwoners van de gemeente Midden-Drenthe ondersteunt. We 

zijn een organisatie met een platte organisatiestructuur en korte lijnen. 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 het Derkshoes zijn we op zoek naar een 

 

Regieverpleegkundige 

uren in overleg 

Als Regieverpleegkundige maak je onderdeel uit van een team. Gezamenlijk 

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

individuele zorgplannen. Welzijn, eigen regie en een veilige leefomgeving staan 

voorop. Als Regieverpleegkundige heb je een coördinerende en regisserende rol. 

Met oog voor verschillen en wensen zorg je voor de best passende zorg en 

ondersteuning van onze cliënten.  

• Je biedt zorg en ondersteuning aan cliënten. Onder andere in de instabiele of 

meer complexe situaties en voert voorkomende verpleegtechnische handelingen 

uit. 

• Je draagt bij aan de verpleegkundige beschikbaarheid binnen de organisatie. 

• Je draagt actief bij aan kwaliteitsverbetering en coacht collega’s zorginhoudelijk. 

• Je draagt zorg voor een goede dossiervoering en actuele zorgplannen.   

• Je houdt toezicht op de continuïteit van de zorg en kwaliteit en draagt hier actief 

aan bij met voorstellen voor verbetering.  

• Je werkt samen met betrokken disciplines, zoals artsen, verpleegkundige 

specialisten, psychologen en paramedische behandelaren. 

• Je levert een bijdrage aan implementatie en optimalisatie van procedures, 

protocollen en werkinstructies. 

• Je bent gesprekspartner voor het management en neemt een voortrekkersrol in 

binnen het team.  

• Je begeleidt leerlingen/ stagiaires en nieuwe collega’s.  

 

 



 

 

 

 

Wat verwachten we van jou 

• Je bent in het bezit van het diploma Verpleegkundige niveau 6  (Hbo) en beschikt over 

meerjarige ervaring als verpleegkundige en bent BIG-geregistreerd. 

• Je bent een zelfstandige professional die een heldere visie heeft op zorg en de rol van de 

niveau 6 Verpleegkundige. 

• Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent in staat om voortdurend te 

schakelen tussen professionals en behandelaren, cliënten en naasten, collega’s van 

ondersteunende diensten en  vrijwilligers.  

• Je neemt actief verantwoordelijkheid voor je deskundigheid en 

vakmanschap/ bekwaamheid.  

• Je weet waar je goed in bent, maar ook waarin jij je nog verder zou 

kunnen ontwikkelen en werkt hieraan. 

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

de organisatie. 

 

 

Ons aanbod 

We bieden een dienstverband voor in eerste instantie voor de duur van een jaar. 

Tijdens deze periode of na afloop van deze periode kunnen we samen besluiten 

dit om te zetten naar een contract voor onbepaalde tijd. Inschaling vindt plaats 

volgens FWG 50. De vacature wordt zowel intern als extern gepubliceerd.  

Nadere informatie 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Agnes Doorten of Elly Wubs, 

clustermanagers Zorg, via 0593 333366. 

  

 

Sollicitatie richten aan 

Heb je belangstelling? Stuur dan je schriftelijke sollicitatiebrief én CV vóór 31 

juli naar sollicitatie@derkshoes.nl. De gesprekken vinden plaats op maandag 9 

augustus. 
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