
Verpleegkundige palliatieve zorg                                                   
                                    Cuijksesteeg 2 
                                                                                                                                              6585 BZ  MOOK 
                                                                                                                                              024 – 203 40 85 

 

Bij Hospice Huis Wilma werk je als verpleegkundige palliatieve zorg in een 
kleinschalige, inspirerende werkomgeving met aandacht voor kwetsbare patiënten.  
Als verpleegkundige palliatieve zorg voeg je leven én betekenis toe aan de dagen van de 
patiënten. Huis Wilma is een nieuw hospice en nog volop in opbouw. Voor die opbouw hebben we 
jouw inbreng nodig! 

Wie zijn wij? 
Hospice Huis Wilma is een kleinschalig en nieuw opgericht hospice in een modern gebouw in Mook. 
Huis Wilma biedt deskundige toegewijde zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun 
naasten. Wij doen dit in een huiselijke omgeving en zijn op zoek naar mogelijkheden om de zorg op 
lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel gebied verder te verbeteren en uit te breiden.  

Het team 
Het team bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist en een 
vrijwilligerscoördinator in dienst van het hospice. Daarnaast zij er huisartsen en is er een geestelijk 
verzorger. Het team werkt intensief samen met vrijwilligers die betrokken zijn in de zorg en/of in de 
gastvrijheid.  

Wie zoeken wij? 
Wij zoeken een enthousiaste verpleegkundige, die als teamplayer een waardevolle aanvulling wordt 
op het team. 

Wat ga je doen? 
In overleg met patiënt, collega’s, geestelijk verzorger en arts bepaal je samen wat de beste zorg is. 
Dit proces staat nooit stil en vraagt om continue ontwikkeling, afstemming en interdisciplinair 
samenwerken. Waardevol en gevarieerd werk dus, waar veel uitdaging ligt voor jou als 
verpleegkundige. Daarbij werk je samen met betrokken vrijwillige en professionele medewerkers aan 
hetzelfde doel: de allerbeste zorg verlenen aan kwetsbare mensen in de laatste fase van hun leven. 

Als verpleegkundige palliatieve zorg is dit waar je voor zorgt: 
 

 Je voert zorgregie voor en met de patiënt. 
 Je stelt individuele zorgplannen op, evalueert dit en stelt dit bij op basis van de steeds 

veranderende zorg situatie. 
 Je geeft uitvoering aan de verpleegkundige zorg in lijn met het zorgplan. Dit varieert van ADL 

taken, begeleiding tot verpleegtechnische handelingen 
 Je bent contactpersoon voor familie en betrokkenen en biedt begeleiding in het proces van 

de verpleging en het afscheid nemen. 
 Je neemt volgens rooster deel aan het multidisciplinair overleg. 
 Je hebt oog voor logistieke aspecten, je coördineert bijvoorbeeld dat de voorraden van 

zorgmaterialen op peil zijn. 
 Je neemt deel aan werkgroepen die aansluiten bij het kwaliteitskader palliatieve zorg  
 Je bent initiatiefrijk en bouwt mee aan de kwaliteit van de zorg in het hospice. 



 

 

 

Wat bieden wij? 
Als verpleegkundige palliatieve zorg bij Hospice Huis Wilma kun je rekenen op: 

 Een collegiale, kleinschalige, sfeer waar humor en gezelligheid naast verdriet en afscheid 
mogen bestaan. 

 Interdisciplinaire samenwerking met alle betrokkenen waaronder de vrijwilligers. 
 Met enige regelmaat gastsprekers uit de palliatieve wereld onder de titel Verdieping In de 

Palliatieve zorg (VIPz) 
 Alle arbeidsvoorwaarden van de CAO VVT. 
 Een salaris in FWG schaal 45 of 50 (schaal 50 kan wanneer je in het bezit bent van een post- 

HBO- opleiding palliatieve zorg), minimaal €2.949,59 en maximaal €4.061,27 per maand op 
basis van 36 uur. 

 Een aanstelling voor 16 tot 32 uur per week voor een jaar met uitzicht op een vaste 
aanstelling bij goed en volledig functioneren 

 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33% 
 Reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer 
 Goede pensioenregeling bij het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn (PFZW). Fijn voor later! 

Wat neem je mee? 

 Een diploma verpleegkundige met BIG-registratie. 
 Een Verklaring Omtrent Gedrag (kosten worden vergoed) 
 Aantoonbare affiniteit met de palliatieve zorg. 
 HBO werk- en denkniveau  
 Bereidheid om in alle wisselende diensten te werken 

En ben je in het bezit van de post-HBO opleiding palliatieve zorg? Dan is dit mooi meegenomen. 

De sollicitatieprocedure 
Stuur een motivatie en CV aan onze collega Mariëlle Kersten via: management@huiswilma.nl 
We zullen je uitnodigen voor een oriënterend gesprek en om een (deel van een) dag mee te lopen. 
Aansluitend aan het meelopen is er een sollicitatiegesprek met een vertegenwoordiging van het 
team waarna we kunnen beslissen. 

 

Zet jouw talenten in als verpleegkundige palliatieve zorg, werk wat er écht toe doet! 

 

 


