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Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

Vacature 2020-013 

Verpleegkundig specialist GGZ  

28 – 32 uur per week 

 

Locatie 

Raffy-Leystroom 

 

Raffy-Leystroom biedt jou 

 28 - 32 uur gemiddelde werkweek  

 salarisschaal conform FWG 60 

 arbeidsvoorwaarden conform  

CAO VVT 

 Prezo kwaliteit en deskundigheid 

 een uitdagende functie met ruimte  

voor persoonlijke ontwikkeling 

 leuke collega’s die voor jou klaar staan 

 een prettige werksfeer waar hard 

gewerkt wordt 

 een ambitieuze organisatie die volop  

in ontwikkeling is 

 

 

Solliciteren 

Interesse? Stuur vóór 16 februari a.s. je 

sollicitatiebrief met CV, onder vermelding 

van vacaturenummer 2020-013,  

naar solliciteren@raffy-leystroom.nl.  

Gesprekken staand gepland op  

dinsdag 18 februari 2020. 

Meer informatie over de vacature?  

Neem contact op met Mark Kuilder, 

manager Wonen, Zorg en Behandeling 

 

Meer informatie over de procedure? 

Neem telefonisch contact op met HR. 

 

Telefoonnummer: 076 522 51 50 

 

 

Binnen de ouderenzorg zien we een toename in complexiteit van de doelgroep, 

waarbij onbegrepen gedrag een thema is wat steeds meer aandacht behoeft. Binnen 

Raffy-Leystroom willen we onbegrepen gedrag tijdig en multidisciplinair oppakken 

door het oprichten van een mobielteam onbegrepen gedrag. 

 

Voor het team onbegrepen gedrag zijn wij op zoek naar een 

Verpleegkundig Specialist GGZ die samen met ons wil pionieren.  
 

Wat ga je doen?  

 Je maakt deel uit van het consultatieteam dat bestaat uit een verpleegkundig 

specialist GGZ, een psycholoog GZ, een sociaal pedagogische hulpverlener en 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige. 

 Het team werkt volgens het consultatieconcept. Het team onbegrepen gedrag 

neemt geen behandel- of begeleidingsverantwoordelijkheid over, maar is 

tijdelijk betrokken als onafhankelijk adviseur van de zorgverleners. 

 Het team brengt onbegrepen gedag in kaart en geeft advies op maat, met als 

doel om in gezamenlijkheid de behandelingsbekwaamheid van de zorgteams  

te vergroten. 

 Het team kan een rol spelen in het inhuizingsproces, scholing, psycho-educatie 

en heeft een preventieve functie. 

 Je werkt samen met je collega verpleegkundig specialisten binnen Raffy-

Leystroom 

 

Wat vragen we van jou? 

Je beschikt over een diploma Verpleegkundig specialist met GGZ achtergrond, bent 

toe aan een nieuwe uitdaging en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je 

maakt makkelijk contact en hebt een flexibele instelling.  

 

 

    Stichting Woonzorgcentrum Raffy-Leystroom 

  Samen kleurrijk. 

Raffy-Leystroom is gevestigd in Breda en heeft drie woonzorgcentra: Raffy, Lâle en 

De Leystroom waar we kwetsbare ouderen in een zo vertrouwd mogelijke omgeving 

ondersteunen bij het ouder worden. Gedreven vanuit gastvrije, persoonsgerichte en 

cultuurspecifieke zorg die de basis vormen voor wonen, zorg en behandeling. Raffy is er 

voor de Indische en Molukse ouderen, Lâle voor Turkse ouderen en De Leystroom voor 

ouderen in de Bredase wijken Brabantpark, Heusdenhout en IJpelaar. Vanuit de drie 

locaties is er tevens een breed aanbod zorgverlening en verpleging voor zelfstandig 

wonende ouderen in Breda en omstreken. 

Met onze ruim 375 betrokken medewerkers en meer dan 225 enthousiaste vrijwilligers 

zijn we ‘samen kleurrijk’ en zorgen we ervoor dat ouder worden fijn en waardig is. Op 

een van onze drie locaties of thuis en altijd met naasten en familie dichtbij. 

Word onderdeel van ons team. Samen zijn we kleurrijk! 

 


