Psychiatrisch Verpleegkundigen Regio Nijmegen
Stichting Uitblinkers

Psychiatrisch verpleegkundige omdenkers en kanskijkers gezocht!
Ben jij eraan toe om de vrijheid te krijgen je eigen professionaliteit zelf vorm te geven, ook
als dat buiten de geijkte paden is? Ben jij goed in contact maken met mensen waar voor
anderen moeilijk contact mee te krijgen is? Durf je te laten zien wie jij bent om vanuit daar,
met jouw creatieve blik, nauw samen te werken met 'jouw' kwetsbare hulpvragers? Vind je
het fijn om ervoor te gáán? Ben je toe aan een team waarin je welkom bent, gesteund wordt
in je zoektocht naar mogelijkheden en waarin jij een belangrijke stem hebt in de manier
waarop de zorgverlening wordt georganiseerd?
Dan ben je bij ons he-le-maal op je plek!
Wij zijn als kleinschalige, groeiende zorgorganisatie volop in ontwikkeling om de
ondersteuning aan mensen met hoogcomplexe problematiek op een nieuwe manier vorm te
geven. We werken vanuit gelijkwaardigheid, menselijkheid en mogelijkheden. Dwars door de
geijkte kaders, richtlijnen en diagnoses heen maken we contact met de mens zelf; degene
om wie het gaat.
De mensen om wie het gaat zijn tussen de 12 en 65 jaar, en hebben vaak meerdere
psychiatrische diagnoses (of een vermoeden daarvan) en/of ernstige gedragsproblemen. Ze
zitten klem in hun leven en zijn daardoor op meerdere gebieden vastgelopen. Er zijn in het
verleden meerdere hulpverleningstrajecten ingezet met onvoldoende resultaat, of er is
vanwege zorgmijding nog helemaal niet toegekomen aan inzet van hulp. Er is vaak sprake
van hulpverleningsmoeheid, en contacten met instanties verlopen moeilijk. Er kan daarnaast
sprake zijn van LVB, verslaving, en politie-/justitiecontacten. Voor een deel van onze
doelgroep is zorg onder drang of dwang ingezet. We werken nauw samen met zowel het
sociale netwerk van de persoon, als met betrokken instanties, om alle neuzen dezelfde kant
op te krijgen.
We werken ambulant, bij de mensen in hun eigen omgeving.
Functie-eisen:
- HBO-diploma
- Inschrijving BIG register als verpleegkundige
- Recente Verklaring Omtrent Gedrag (kan ook via ons aangevraagd worden)
- Inschrijving Kwaliteitsregister V&V (of bereidheid in te schrijven)
- Beschikking over eigen auto

Uren: 24 (ander aantal bespreekbaar)
Contract voor 6 maanden dat bij gebleken match wordt omgezet in onbepaalde tijd
Inschaling vindt plaats in schaal 45 of 50 afhankelijk van achtergrond en ervaring (CAO-GGZ,
van € 2.222,- tot € 3.125,- of € 2.535,- tot € 3.467,- of bij een fulltime dienstverband)
Vragen en opmerkingen kunnen gericht worden aan Maartje Goverde, tel 06- 1472 3165.
Sollicitaties kunnen met motivatiebrief en CV gericht worden aan
maartje@hulpvanuitblinkers.nl. Sollicitaties worden op volgorde van binnenkomst
behandeld.

