
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor een van de woongroepen voor mensen met dementie zijn wij op zoek naar een 

Nachtdienst Verzorgende IG (16-24 uur m/v) 
 
 
Wat maakt het werk bijzonder? 
Bij ’t Zorghuus staat kwalitatieve zorg voor de bewoners op nummer 1. Binnen de woongroep met dementie 
wordt gezegd “Onthou de mens, vergeet de dementie”. Dit spreekt voor de sfeer die er heerst. Doordat het 
een kleinschalige woonvoorziening is kunnen we echt alle tijd aan aandacht geven aan de bewoners. Dit maakt 
het werken hier heel bijzonder.  
 
Wat ga je doen? 
Als Nachtdienst zorg je tijdens de nachtelijke uren voor alle bewoners van ’t Zorghuus.   

Met wie werk je? 
In ’t Zorghuus Huus werk je binnen een Nachtdienst team nu nog bestaande uit 3 verzorgenden IG. 
Samen maken jullie zelf het rooster voor de nachten. 
Evt. is er de mogelijkheid om meer uren te maken in de zorg overdag.  
 
Wat bieden wij jou? 
Werken bij ‘t Zorghuus is afwisselend, uitdagend en bijzonder. 
 
Daarnaast bieden we jou: 
- Een bruto maandsalaris conform FWG 35 bij een volledige werkweek van 36 uur. Alle arbeidsvoorwaarden zijn 
conform Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg (VVT). 
- Een dienstverband tussen de 16 en 24 uur 
- Een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar die we bij goed functioneren en ongewijzigde 
bedrijfsomstandigheden omzetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 
Wie ben jij? 

- Je bent een gediplomeerd Verzorgende IG 
- De kleinschalige setting van ’t Zorghuus past bij jou en je hebt passie voor het vak en de doelgroep. 
- Je hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. 
- Je bent collegiaal ingesteld 
- Verder ben je: 

o Empathisch 
o Vernieuwend en proactief 
o Een doorzetter en oplossingsgericht 
o Flexibel 

 

Ben je enthousiast over de functie en ervan overtuigd dat jij en ‘t Zorghuus bij elkaar passen? 
Solliciteer dan! Heb je vragen? Ruud Janssen maakt graag tijd voor je. Bel 06 10347146 of mail 
ruud@zorghuus.nl 

 
 
 
 
 

 

 

 

’t Zorghuus is een kleinschalige woonvoorziening in het centrum van Ysselsteyn ontstaan uit een 
dorpsinitiatief. Het biedt huisvesting aan drie woongroepen: 
- twee woongroepen van negen mensen met dementie en/of andere geheugenproblematiek 
- een woongroep van acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking 
Voor deze mensen blijkt kleinschalig wonen een fantastisch concept. Met bezielende, 
ondernemende zorgprofessionals en een huiselijke woonplek in Ysselsteyn, biedt ‘t Zorghuus 
mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen, een thuis in een vertrouwde dorpse omgeving. 
De kracht van ‘t Zorghuus is dat er veel tijd, aandacht en zorg voor de bewoners is. Het 
professioneel team zorgt ervoor dat de bewoners op nummer één staan. ’t Zorghuus biedt haar 
medewerkers een unieke werkplek, ruimte voor ieders eigenheid en persoonlijke ontwikkeling. 
 



 


