
 
 

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 bewoners, cliënten,  
medewerkers en de wendbaarheid van de organisatie als geheel. 
 
Wegens vertrek van een verpleegkundig specialist zijn wij op zoek naar een: 
 

Verpleegkundig Specialist 
32 tot 36 uur per week 

De functie: 
Als verpleegkundig specialist werk je, in nauwe samenwerking met de specialist 
ouderengeneeskunde, zelfstandig voor een bewonersgroep. Je bent mede verantwoordelijk 
voor de behandeling van de bewoner en je loopt visites. Je voert professionele medische en 
verpleegkundige handelingen uit en interpreteert observaties en diagnostische resultaten 
om zo een behandelplan op te stellen voor bewoners met een complexe zorgvraag. Dit doe 
je in afstemming met de SOG. Tevens behandel en begeleid je bewoners door het verrichten 
van geprotocolleerde medische ingrepen en pas je interventies toe.  
 
Als verpleegkundig specialist ben je zichtbaar, ken je de bewoners en ben je toegankelijk. Bij 
jou ligt een belangrijke taak in de communicatie met de huisarts, SOG, paramedici, 
zorgmedewerkers en (familie van) bewoners. Daarnaast verhoog je als verpleegkundig 
specialist de kennis en expertise binnen de organisatie. Je brengt up-to-date kennis en 
vaardigheden (diagnostisch, therapeutisch en preventief) naar de dagelijkse praktijk en 
verhoogt actief de expertise van de zorgprofessionals in multidisciplinaire samenwerking.  
 
Wij vragen: 
Een afgeronde verpleegkundige opleiding op HBO niveau aangevuld met een 
masteropleiding (Master Advanced Nursing Practice) en een actieve BIG registratie. Bij het 
uitvoeren van deze functie wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Je bent op 
de hoogte van zorginhoudelijke ontwikkelingen, staat open voor feedback en je voelt je 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening waar Raffy-Leystroom voor staat. 
Wij vragen je bij indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag aan te leveren.  
 
Arbeidsvoorwaarden: 
We bieden een uitdagende functie in een ambitieuze en kleurrijke organisatie die volop in  
ontwikkeling is! De functie is ingeschaald in FWG 60 van CAO VVT. Wij bieden je aanvankelijk 
een dienstverband voor bepaalde tijd, met uitzicht op een vast dienstverband. Uren zullen in 
overleg worden vastgesteld. Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO VVT.  
 
Interesse? 
Stuur dan je motivatiebrief mét cv voor 10 augustus 2019 naar vacatures@raffy-leystroom.nl 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Jeanette Marijnissen, 
hoofd verpleeghuiszorg en voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met 
Lizette Korteweg, HR medewerker via telefoonnummer 076-5225150.  
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