
Vacature 

 

Wil je werken op één van de mooiste plekken van Nederland, in een enthousiast en inspirerend 

team? Kijk dan of één van de onderstaande vacatures bij jou past. 

Wegens uitbreiding van ons team zoeken we een  

Ervaren Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige of Verpleegkundig Specialist GGZ. 

Jij kan denken in mogelijkheden in plaats van problemen. Jij maakt écht het verschil voor de cliënten. 

Doelgroep: 

Sa Leuk Hûs is een zorginstelling in Gytsjerk en  biedt vanuit 3 woonlocaties gerichte hulp aan jong 

volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast mag er sprake zijn van bijkomende 

ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) zoals autisme spectrum stoornissen of binnen het 

schizofrenie spectrum of andere psychotische stoornissen. De doelgroep van het Sa Leuk Hûs kan 

zeer sterk variëren in “zorgzwaarte” en problematiek. De basis van Sa Leuk Hûs is een kleinschalige 

voorziening voor beschermd wonen en dagbesteding. Ook als cliënten zelfstandig kunnen en willen 

wonen helpen we graag met ambulante begeleiding.  

Doelen: 

Doel is om de cliënten een veilige omgeving te bieden en hen nieuwe vaardigheden aan te leren. Het 

team maakt hierbij gebruik methodieken om het zelfstandig functioneren en maatschappelijk herstel 

te helpen realiseren. Dit is een langdurig proces waarin persoonlijk welzijn, het ontwikkelen van 

allerhande vaardigheden, het bereiken van een zinvol leven ondanks de beperkingen ten gevolge van 

de verstandelijke beperking en/of een ernstig psychiatrische aandoening en de kwaliteit van leven 

centraal staan. 

Kern van de functie: 

Het bieden van (psychiatrische) zorg d.m.v. methodieken en het uitvoeren van behandeling en 

intensieve begeleiding aan cliënten met complexe problematiek. Je draagt zorg voor een optimaal 

behandelklimaat binnen de eigen woonomgeving. Je houdt intakegesprekken, stelt behandelplannen 

op en voert deze uit in een multidisciplinair team. Je treedt handelend op in crisissituaties en je 

coördineert en voert zorg en behandeling uit. Je hebt ook een coachende rol naar medewerkers 

binnen het team. Je hebt een zorginhoudelijke coördinerende functie) binnen het team. Sociale 

vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, motiveren en conflicthantering zijn van belang in de 

contacten met patiënten met een complexe zorgvraag. 

Wij zoeken jou als je: 

- ruime ervaring hebt als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige, dan wel als Verpleegkundig    
specialist GGZ 
- durft te pionieren. 

- ruime werkervaring hebt binnen de psychiatrie. 

- Kennis hebt van de sociale kaart, de doelgroep en van (specialistische) behandelmethoden; 

- Zowel zelfstandig als in teamverband kunt functioneren 



- Out-of-the-box denkt en durft te (be)handelen. 

- Samen met de cliënt en zijn/haar diens familie en of andere naasten op zoek gaat naar    

behandelmogelijkheden en oplossingen die het beste bij de cliënt passen. 

- jezelf kunt zijn. 

 

Wij bieden jou: 

- Een baan in een organisatie die aansluit bij nieuwe  ontwikkelingen en vooruitstrevend durft te zijn.  

- Een contract voor 8 tot 16 uren per week 

- Een salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO.  

- Een contract met een vast dienstverband. 

- De mogelijkheid tot het  volgen van opleidingen en werken aan jouw eigen ontwikkeling. 

Durf je het aan? Solliciteer dan! 

Solliciteren?  
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV uiterlijk 24 april as. naar info@saleukhus.nl, zodat wij snel met jou 
in contact kunnen komen.   

 
Voor vragen of meer informatie over de functie kun je ook terecht bij René Nuchelmans  
 06-15689858 of via bovenstaand mailadres.   
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