
  

      

 

 
     
De Leystroom opereert vanuit een kleinschalige verpleegvoorziening en met een klein 

thuiszorgteam in de wijken Brabantpark en Heusdenhout. Zij staat open voor mensen van 

alle gezindte en/of achtergrond en de blik is naar buiten gericht. De Leystroom is, samen 

met de wijk, in ontwikkeling en legt de nadruk op presentie, gemeenschapszin en 

participatie. De missie van de instelling luidt: “Aandacht voor gezondheid en geluk”. 

 

Woonzorgcentrum Raffy en Stichting De Leystroom zijn met ingang van 29 juni 2019 

gefuseerd tot één organisatie Stichting Raffy-Leystroom. Een slagvaardige 

organisatie, waarbij elke locatie haar eigen identiteit heeft en behoudt. Zo zijn we samen 

kleurrijk! De korte en directe lijnen en de flexibele, pragmatische aanpak zijn een 

belangrijk voordeel voor cliënten, medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie 

als geheel. 

 
De Leystroom is per direct op zoek naar:  

 

(EVV) Verpleegkundigen  
Voor 24 tot 32 uur per week  

(andere varianten zijn bespreekbaar)  
 
Kern van de functie: 

Het verlenen van basiszorg en het uitvoeren van risicovolle en voorbehouden handelingen 

conform de wet BIG, evaluatie en rapportage over de verleende zorg. De nadruk ligt op 

het handhaven, stimuleren en ondersteunen van de zelfzorg van de cliënt en de daarbij 

behorende mantelzorger. Het verlenen van zorg daar waar dit niet meer door de cliënt zelf 

en door de mantelzorger uitgevoerd kan worden.  

 

Overige taken van de functie: 

Er vind regelmatig overleg plaats tussen de teamcoördinator, de eerst verantwoordelijke 

verzorgende en de overige teamleden over de bewoners. Maar ook met de vrijwilliger, 

mantelzorger en overige disciplines. Daarnaast het ondersteunen en begeleiden van 

leerlingen, stagiaires, vrijwilligers en mantelzorgers. 

 

Vereiste functie-eisen:  

 Diploma Verpleegkundige niveau 4 / Diploma voor Contactverzorgende / Eerst 

verantwoordelijke verzorgende; 

 Actuele/geldige certificaten voor voorbehouden handelingen (bevoegd en  bekwaam); 

 Kennis van ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied; 

 Kennis en inzicht in de omgang met de ouder wordende mens; 

 

Vereiste vaardigheden en competenties: 

Je bent in bezit van sociale vaardigheden, zoals tact, invoelingsvermogen, zorgzaamheid 

en hulpvaardigheid. Je kunt goed samenwerken. Je bent je maatschappelijk bewust, 

klantgericht en stressbestendig. Tot slot heb je een flexibele houding. 

 

Wat bieden we je? 

De aanstelling is voor gemiddeld 24 tot 32 uur per week (andere varianten zijn 

bespreekbaar), voor de duur van 1 jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.  

 

De functie van Verpleegkundige is ingedeeld in FWG 45 (minimaal € 2.338,08 bruto op 

fulltime basis en maximaal € 3.153,90 op fulltime basis). De daadwerkelijke salariëring is 



afhankelijk van het opleidingsniveau en werkervaring van de kandidaat. Overige 

arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT. 

 

Solliciteren: 

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je sollicitatiebrief met CV naar 

solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

 
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Idaline Bakx, 

teamcoördinator via telefoonnummer 06 – 51 56 05 23.  

  

Voor meer informatie over De Leystroom kun je kijken op onze website 

www.deleystroom.nl. 

 

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
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