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VACTURE WIJ ZIJN ZUIDERSCHANS 

Aanpakker met hart voor ouderen 
(Minimaal 24 uur per week)  
 
Jij wilt al een tijdje meer weten over werken in de zorg. Je wilt met name iets betekenen voor oudere en kwetsbare mensen. 
Daarnaast heb je ook je eigen ideeën over de (ouderen)zorg. Daarom koos je ooit voor een opleiding in de zorg of welzijn, 
nietwaar? Goed nieuws, want we hebben de perfecte uitdaging voor je: stap in het avontuur dat Wij zijn Zuiderschans heet, 
en bouw mee aan de zorg van de toekomst. Bij ons kan en mag jij innovatieve oplossingen creëren voor een veranderende 
zorgvraag. Ook als je jouw opleiding hebt afgebroken of nog moet afmaken, leren we je graag kennen! 

Dit zijn Wij bij Zuiderschans 
In ’s-Hertogenbosch-Zuid zetten ouderenorganisatie Van Neynsel en woningcorporatie Zayaz een gloednieuw woon- 
en leefconcept neer voor senioren. Wij zijn Zuiderschans opent in de zomer haar deuren en wordt een levendige plek 
waar mensen wonen, ontmoeten en werken. Kortom: een plek waar geleefd wordt!  
  
Wij zijn Zuiderschans heeft 83 zelfstandige appartementen voor bewoners die soms al zorg nodig hebben, maar vaak nog 
niet. Het doel is dat zij elkaar helpen als dat nodig is, dat ze samen activiteiten ondernemen én levendig onderdeel zijn van 
de wijk met buren, scholen, bedrijven en winkels. Daarnaast komen er 44 studio's voor mensen die vanwege hun dementie 
niet meer thuis kunnen wonen en een beschermde woonomgeving nodig hebben. Hier kom jij te werken volgens het 
principe van de Sociale Benadering Dementie.  
 

Ben jij Zuiderschans? 
Vul de checklist maar in. Is (meer dan) de helft op jou van toepassing? Kijk dan op de website en kom erachter hoe wij het 
echt anders willen gaan doen! 

 Diploma verpleegkunde mbo of hbo 
 Nieuwe ideeën over ouderenzorg 
 Zin om aan een nieuwe manier van werken te bouwen met je collega’s 
 Lef om vragen te stellen bij de dingen die we ‘altijd al zo doen’ in de zorg 
 Een mensen-mens die luistert, reflecteert en openstaat voor wat je zelf kunt leren van je team 
 Een verbinder; binnen je team, met bewoners en met de supergave wijk waarin Wij zijn Zuiderschans staat 

Samen maken jullie het verschil 
Je komt te werken in een nieuw team, dat op een innovatieve manier omgaat met de veranderende zorgvraag in de 
ouderenzorg en met name ouderen met dementie. De individuele behoefte van bewoners staat centraal, of ze nu een lichte 
of zware zorgvraag hebben. Dit vraagt van jou een nieuwe manier van werken, meedoen met aandacht en improvisatie. 
 
Bijzonder aan jouw team is dat het voor een deel bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden én voor een deel bestaat uit 
collega’s zonder zorgachtergrond. Uiteraard zorgen wij voor een goed inwerktraject voor mensen die nieuw zijn in de 
ouderenzorg. Samen vormen jullie een team dat bewoners kan laten stralen! Jullie krijgen de ruimte om buiten de gebaande 
paden te gaan van de standaard ouderenzorg. Zo kunnen jij en je collega's iedere dag het verschil maken voor de bewoners.  

 
Jij past bij Zuiderschans als je…. 
… warm, invoelend en gericht op bewoners bent. Je hebt goede zelfreflectie op je eigen handelen en dat van je team. Kwaliteit 
van zorg is voor jou belangrijk, maar je ziet ook de waarde en voordelen van vernieuwing en ontwikkeling in de (ouderen)zorg.  

 Je bent een creatieve, energieke en enthousiaste pionier die buiten de kaders denkt. 
 Je luistert zonder meteen tot een oordeel te komen, bent oprecht geïnteresseerd in de belevingswereld van een ander 

en gaat gevoelige gesprekken niet uit de weg. Tegelijkertijd weet je ook wat professionele afstand betekent. 
 Je werkt goed samen met collega’s binnen en buiten je team. 
 Je gaat flexibel om met veranderingen. Wij zijn Zuiderschans bouwen we immers vanaf de grond af op met zijn allen. 
 

Wij bieden jou 
 Een salaris conform cao-vvt:  
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VACTURE WIJ ZIJN ZUIDERSCHANS 

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. 

Meer weten of direct solliciteren? 
Op een innovatieve manier meedoen met de veranderende zorgvraag en er zijn voor bewoners die soms zorg nodig hebben, 
maar vaak ook niet. Past dit bij jou? Dan ben jij de nieuwe collega die we zoeken! 

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  
 


