
 

 

 

 

Wij zoeken een: 

  

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige 
Delft | Vast contract |Min. € 4.883,- bruto per maand (FWG 60) 

 

Wij zorgen graag voor jou! 

Als spv bij ons ambulant ouderen team kom je terecht in een open, betrokken team, waar veel aandacht is voor 

kwaliteit, innovatie en overleg met de diverse ketenpartners. Het team is multidisciplinair opgezet en bestaat uit psychologen, 

psychiaters, artsen (in opleiding) en spv-en. Als spv draag je bij aan een passende behandeling van oudere psychiatrische 

patiënten in diverse diagnosegroepen, binnen de kaders van de zorgprogramma’s en multidisciplinaire richtlijnen. De 

diagnostiek en behandeling vindt plaats daar waar de beste plek is, dus soms ook bij de mensen thuis. We bieden alle vormen 

van specialistische behandeling en zorg: van kortdurend tot chronisch en ook neuropsychiatrie behoort tot ons werk. Als spv in 

dit team doe jij dit door de volgende werkzaamheden op je te nemen: 

 je fungeert als coördinerend behandelaar en in nauwe samenwerking met de andere teamleden voer jij het sociaal 

psychiatrisch deel van het behandelplan uit 

 je draagt bij aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling 

 je betrekt familie en naasten en onderhoudt een relevant netwerk 

 je neemt deel aan wekelijkse behandelplanbesprekingen en werkoverleg 

Wie zoeken wij? 

 Je bent een enthousiaste, stressbestendige (bijna) spv 

 Je hebt affiniteit met onze doelgroep, ervaring met het werken met ouderen en gedegen kennis van somatiek is 

een pré 

 Je bent bevlogen, besluitvaardig en een teamspeler. Je weet collega’s te inspireren hoe ze nóg betere zorg aan 

onze cliënten kunnen geven 

 Je kunt, vooral in acute situaties, zelfstandig en snel beslissingen nemen over welke interventies genomen moeten 

worden 

Hoe zorgen wij voor jou? 

 Je krijgt direct een vast contract 

 De standplaats is Delft en we gaan graag met je in overleg over de verdeling van de uren zodat dit goed aansluit op 

je privé situatie 

 Je krijgt, op basis van 36 uur, een salaris van maximaal € 4.883,- bruto per maand (FWG 60 volgens cao GGZ) 

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden die je deels zelf kunt samenstellen. Collectiviteitskorting als je een 

ziektekostenverzekering hebt bij DSW, IZZ of CZ. Pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn, jaarlijks 8% 

vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering 

 Zeggenschap, je kunt bijdragen aan ons zorgbeleid, onze zorgprogramma’s en protocollen 

 Heb je een goed idee, initiatief of behoefte dan staan we daar voor open. 

 Veel mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Daarbij begeleiden we je goed 

 Een informele en collegiale werksfeer 

Informatie en solliciteren 

Wil je meer weten over deze mooie afwisselende baan? Neem contact op met één van de huidige SPV’ers: Arie Rongen, Renske 

Praamsma of Maartje van Vondelen via T.  015 - 260 87 08, of stel je vragen aan Wladimir Andela (manager bedrijfsvoering) 

via T. 06 - 515 136 39. Solliciteren kan via de sollicitatiebutton op deze website. 

 

https://www.medischebanenbank.nl/vacature/verpleegkunde/sociaal-psychiatrisch-verpleegkundige/sociaal-pyschiatrisch-verpleegkundige-277430.html

