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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Verpleegkundig specialist  

Uren in overleg  

 

Wij bieden jou  

 goede arbeidsvoorwaarden 

conform CAO VVT, FWG 60/65 

(afhankelijk van opleiding en 

ervaring) 

 een contract voor onbepaalde tijd. 

 voldoende mogelijkheden voor bij- 

en nascholing, mede in het kader 

van herregistratie. 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling! 

 leuke collega’s die voor jou klaar 

staan! 

 een prettige werksfeer waar we jou 

waarderen! 

 een ambitieuze organisatie die 

volop in ontwikkeling is! 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief met  

CV o.v.v. vacaturenummer 2022-35 

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl 

Meer informatie over de vacature?  

Neem telefonisch contact op met 

Gerjo Gloudemans, manager Wonen, 

Zorg en Behandeling a.i., 

06 -82917598 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR, 

telefoonnummer: 076 522 51 50. 

Wij zijn op zoek naar een Verpleegkundig Specialist! 
 

Raffy | Lâle | De Leystroom is een kleinschalige organisatie die volop in beweging is. De complexiteit 

van de zorg en de cultuurspecifieke aspecten zorgen voor een veelzijdig takenpakket, geen dag is 

hetzelfde! 

 

Als Verpleegkundig Specialist wissel je verpleegkundige taken af met medische taken. De 

behandelingen houd je eenvoudig waar het kan en complex waar het moet. Je werkt enerzijds 

volgens protocollen, anderzijds is de behandeling ook maatwerk, passend bij de zorgvraag van de 

bewoner (reguliere langdurige verpleeghuiszorg). Je neemt met een zelfstandige 

behandelbevoegdheid besluiten op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling, maar 

kan altijd terugvallen op onze specialisten ouderengeneeskunde. We houden namelijk van korte 

lijnen binnen het medisch behandelteam van specialisten Ouderengeneeskunde en de collega 

Verpleegkundig specialist. Verder coach je de zorgteams op medische en verpleegkundige 

aspecten. Natuurlijk zijn er voldoende mogelijkheden voor eigen ontwikkeling en ontplooiing. 

 

Functie-eisen: 
Je bent op de hoogte van de laatste zorginhoudelijke ontwikkelingen, vigerende richtlijnen, staat 

open voor feedback en je voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de (medische) 

zorgverlening  

We zoeken een enthousiaste collega met interesse voor het werken met 

psychogeriatrische/somatische cultuurspecifieke populatie in een betrokken team. Het volgende 

vinden we in ieder geval belangrijk: 

 Je hebt een afgeronde masteropleiding (Master Advanced Nursing Practice) AGZ en bent 

BIG geregistreerd. 

 Je bent op de hoogte van de laatste zorginhoudelijke ontwikkelingen, vigerende 

richtlijnen, 

 Je hebt affiniteit met cultuurspecifieke zorgverlening aan cliënten met een 

psychogeriatrische en/of /somatische zorgvraag. 

 Je kunt zelfstandig werken en voelt je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 

(medisch/verpleegkundige) zorgverlening waar wij als organisatie voor staan. 

Jij hebt vast nog meer kwaliteiten waar je ons van wil overtuigen. We kijken uit naar jouw reactie! 

 

 

 Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Raffy | Lâle | De Leystroom is met haar drie locaties en de thuiszorg er 

voor kwetsbare ouderen in Breda en omgeving, in het bijzonder in de 

wijken Brabantpark en Heusdenhout, voor ouderen met een 

migratieachtergrond en specifiek Turkse, Indische en Molukse ouderen. Er 

werken circa 400 medewerkers en 225 vrijwilligers. Gedreven vanuit 

gastvrije, persoonsgerichte en cultuurspecifieke zorg wordt de basis 

gelegd voor prettig wonen, goede zorg, welzijn en behandeling. We 

geloven in de unieke kracht van ieder mens. Als je doet waar je goed in 

bent en de ruimte krijgt om te groeien, heb je ook de ruimte om te doen 

wat er écht toe doet voor de oudere. Dat geeft voldoening. We vragen van 

jou professionaliteit en verantwoordelijkheid, jij krijgt de ruimte en 

mogelijkheden om te ontwikkelen. Zo staat iedereen in hun kracht en zijn 

we Samen Kleurrijk. 

Word onderdeel van ons team! 

 


