
 

 

 

Wijkverpleegkundige (m/v) 
32 uur per week 

 
Als wijkverpleegkundige indiceer, coördineer, plan en verleen je zorg aan klanten in de thuissituatie. Jij 
bent er voor de meer complexe zorgsituaties. Jouw doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven en 
het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van zorg. Daarbij houdt je ook rekening met de eigen regie 
en zelfredzaamheid van de klant en je neemt het bestaande sociale netwerk mee. 
Je hebt een regierol bij het initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van verpleegkundige zorg 
binnen het gehele zorgproces. Daarnaast ben je een samenwerkingspartner van de klant, diens naasten, 
de sociale omgeving, teams en andere zorgprofessionals binnen de zorgketen.  
 
Wat ga je doen? 
Jij tilt met jouw kennis en ervaring de diverse zorgprocessen en de deskundigheid binnen het team naar 
een hoger niveau. In hoog complexe situaties ben je de eerst verantwoordelijke. Je coördineert de zorg 
binnen het zorgteam en stemt af met interne en externe zorgverleners. Jij houdt het overzicht en bekijkt 
situaties vanuit een zogeheten helicopter view. Je stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de geleverde 
zorg en coacht daarop gevraagd en ongevraagd collega’s uit het zorgteam.  
De eindverantwoordelijkheid ligt bij de wijkmanager. 
 
Je werkt graag zelfstandig, maar bent ook een teamspeler met coachende vaardigheden. Je kunt je 
inleven in de situatie van de ander, bent flexibel inzetbaar, klantvriendelijk, betrouwbaar, integer en 
creatief in het bedenken van oplossingen voor de persoonlijke situatie van de klant. 
Om je taak goed uit te voeren beschik je goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
 
Wat verwachten wij van jou 

 Een afgeronde opleiding verpleegkundige (niveau 5) en je bent BIG geregistreerd. 

 Enige jaren recente en relevante werkervaring in de ouderenzorg. 
 
Om bij Het Spectrum te kunnen werken, ben je verplicht om een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) in te 
leveren. De aanvraagkosten vergoeden we achteraf. 
 
Wat kun je van ons verwachten 

 Je salaris ligt conform CAO VVT (FWG 50) tussen € 2.468 en € 3.582 bruto per maand op basis van 36 
uur per week. Inschaling vindt plaats naar relevante kennis en ervaring. 

 Het dienstverband is in eerste instantie voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling. 
 
Ben je geïnteresseerd 
Bel gerust om de mogelijkheden te bespreken met Karin Sprokkereef (wijkmanager) via 
telefoonnummer 078-6192111 of stuur een e-mail naar k.sprokkereef@hetspectrum.nl.  
Solliciteer via het online sollicitatieformulier op www.werkenbijhetspectrum.nl. 
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