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VACTURE WIJ ZIJN ZUIDERSCHANS 

Gezocht: avonturier met zorgambities 
(Minimaal 24 uur per week)  
 
Lees jij ook wel eens over de ouderenzorg, en denk je dan ‘dat kan en móet anders’? Stop met twijfelen, lees verder, en kom 
mee pionieren bij Wij zijn Zuiderschans. Daar zoeken we mensen die juist geen zorgervaring hebben, maar wel willen bijdragen 
aan een revolutie op zorggebied! 
 

Wij zijn Zuiderschans  
Wij zijn Zuiderschans is een splinternieuwe woonvorm in ’s-Hertogenbosch-Zuid waar ouderen met en zonder zorgvraag 
samen in één gebouw wonen en samenleven. Een deel van de bewoners heeft dementie. En juist voor deze doelgroep zoeken 
we professionals zónder zorgachtergrond. Bij Wij zijn Zuiderschans gaan we namelijk op een vernieuwende manier werken. 
We werken daar met teams die voor een deel bestaan uit zorgprofessionals én voor een deel uit professionals die een hele 
andere inbreng hebben. Jouw (levens)ervaring in een andere sector is meer dan welkom. Dus kom maar op! 

 
Jouw collega’s 
Bij Wij zijn Zuiderschans kom je te werken in een team met deels zorgprofessionals, en deels mensen met een andere 
achtergrond zoals jij. Wij geloven namelijk dat we op die manier echt kunnen zorgen dat we het anders doen, zodat de zorg 
voor onze bewoners anders wordt. Geen lijstjes die de dag bepalen, maar de bewoner staat écht centraal!  

 
Ben jij Zuiderschans? 
Wij zoeken mensen die willen aanpakken, die omkijken naar anderen en die graag een handje helpen. Mensen die kunnen 
improviseren en inspelen op de behoeften en wensen van onze bewoners. Die het lef hebben om actie te ondernemen en 
met hun team Wij zijn Zuiderschans flexibel en aantrekkelijk maken en laten bloeien.  

 
Wel werken in de zorg, geen zorgen over werk 
In de basis heeft iedereen uit jouw team dezelfde taak: jullie maken samen iedere dag het verschil in het leven van de 
bewoners. Jullie bieden ze de zorg en ondersteuning die ze willen of nodig hebben. Je doet graag mee en voelt van nature aan 
waar iemand behoefte aan heeft. Je verleent dus ook zorgtaken, die je krijgt aangeleerd van de verpleegkundigen en 
verzorgenden uit je team. Maar het is juist jouw eigen ervaring buiten de zorg die we zoeken. Want die ervaring draagt eraan 
bij om elke dag een glimlach op het gezicht van de bewoners te toveren.  
 
Je krijgt de ruimte om je taken binnen het team zo uit te voeren dat het aansluit bij de behoeften van bewoners, maar ook bij 
die van jezelf en je collega’s. Jullie regelen zelf je roosters. Zo zorgen we ervoor dat een parttimebaan niet betekent dat je 
toch elke dag moet werken.  

 
Kom kijken en beleef hoe wij het anders doen! 
Tijdens onze #pasjebijzuiderschans-ochtend of –middag vertellen we je graag alles over ons avontuur. En leren we jou graag 
kennen natuurlijk. In een groep van maximaal 30 personen gaan we samen aan de slag met de uitdaging van werken bij Wij 
zijn Zuiderschans. Vind je na die dag dat je bij ons past, en vinden wij dat ook? Dan krijg je zo snel mogelijk een aanbod. 
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VACTURE WIJ ZIJN ZUIDERSCHANS 

Wij bieden jou  
 een goed salaris conform de cao-vvt:  

niveau 2: maximaal 2.555,74 bruto per maand bij 36 uur.  
niveau 3: maximaal 2.845,61 bruto per maand bij 36 uur.  
niveau 4: maximaal 3.362,22 bruto per maand bij 36 uur.  

 een jaarcontract. Bevalt het na dit jaar nog steeds van beide kanten? Dan krijg je een vast contract.  
 reiskostenvergoeding.  
 de mogelijkheid om via onze Van Neynsel Academie diverse interne opleidingen en trainingen te volgen.  
 fiscaal voordeel bij de aanschaf van een smartphone, tablet, pc, laptop, fiets, weekendje weg, of de contributie van 

een fitnessabonnement.  
 goede bereikbaarheid met het ov.  
 werken op een gave, nieuwe locatie in ’s-Hertogenbosch zuid.  

 
Tot ziens bij  Zuiderschans! 
 

Meld je aan voor onze #pasjebijzuiderschans-ochtend of -middag op 7 of 8 maart in Kloosterhotel ZIN in Vught. Meer info en 
aanmelden op https://wijzijnzuiderschans.nl. 
 


