
 

 

 

Zorggroep ENA is op zoek naar een:  

  

Verpleegkundige Eerstelijns Verblijf (ELV) 
Voorthuizen | 16-28 uur per week | Jaarcontract met uitzicht op een vast contract 

 

Jij ziet mensen graag vooruitgaan en je bent op zoek naar een uitdagende werkplek waar je zorg geeft aan cliënten met veel uiteenlopende 

ziektebeelden.  

Waar ga je werken? 

Een eerstelijnsverblijf lijkt in sommige gevallen op een revalidatie afdeling, maar dat is het niet. Het is een herstelafdeling waarbij mensen vanuit het 

ziekenhuis, of vanuit thuis komen om te herstellen van hetgeen waardoor ze op dat moment niet meer thuis kunnen wonen. Die extra zorg en 

begeleiding kan ik allerlei aspecten zitten; het aansterken na een operatie/ziekte, het aanleren van een bepaalde vaardigheid zoals bijv. stomazorg, 

sondevoeding, verzorgen SP-katheter, wondzorg die in de thuissituatie niet herstelt, het herstellen na een botbreuk, het uitvallen van een 

mantelzorger waardoor er een nieuw balans gevonden moet worden. De ene keer is het echt begeleidende zorg; stimuleer je de cliënt zelfvertrouwen 

te krijgen om dingen zelf te doen, bij de volgende cliënt ben je druk bezig met allerlei verpleegtechnische handelingen, einde van de ochtend een 

opnamegesprek, en ’s middags druk bezig om als een spin in het web het zorgend netwerk om die cliënt heen goed in kaart te hebben en daarin de 

samenwerking op te zoeken. Er zijn 11 kamers en de korte periode van zorg maakt dat er altijd wel wat gebeurt en dat je snel moet schakelen. 

Wat ga je doen? 

Als Verpleegkundige op de afdeling ELV werk jij veel met je handen op je rug. Je stimuleert cliënten in het aansterken en bereiken van hun doelen, 

zodat ze na een aantal weken weer naar huis kunnen. Soms is een beperking blijvend en dan is teruggaan naar huis geen optie. Dan ga jij op zoek naar 

een andere oplossing. Je komt terecht in een klein team wat nog in ontwikkeling is, dus jouw goede ideeën worden erg gewaardeerd;  

Elke dag is uitdagend en afwisselend. Dit maakt dat je initiatiefrijk en zelfstandig moet werken. Noemt jouw collega tijdens de overdracht dat een cliënt 

’s nachts ongeplande zorg nodig had? Dan houd jij dit in de gaten. Als de cliënt eenmaal weer thuis woont, is ’s nachts bellen voor hulp namelijk vaak 

niet mogelijk. Misschien weet jij een hulpmiddel wat ingezet kan worden, zodat de cliënt niet hoeft te bellen. Denk aan een postoel naast het bed, 

omdat de wc te ver lopen is. Of een lichtje naast het bed, zodat de rollator beter zichtbaar is. Door de korte periode van zorg blijft jouw werk 

uitdagend. Ook op administratief gebied komt er veel bij kijken. Zo stel je binnen drie dagen na opname het zorgplan met doelen op, je overlegt veel 

met mantelzorgers, disciplines zoals fysiotherapie, diëtiste en ergotherapie.  

Wat bieden wij jou? 

 Een jaarcontract met uitzicht op een vast contract. 

 Passend salaris: afhankelijk van leeftijd en ervaring op basis van de cao VVT salarisschaal FWG 45 (max €3471,49 bruto). 

 8% vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33 %. 

 Scholing en onbeperkt toegang tot de ENA Academie. 

 Pensioenopbouw via Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 

 Een MKSA (meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden)-regeling, waarbij je belastingvoordeel krijgt. 

 Collectiviteitskorting op de aanvullende zorgverzekering. 

Wat neem jij mee? 

 Gediplomeerd verpleegkundige niveau 4. 

 De afwisseling en de uitdaging van organiseren spreken jou aan. Elke dag heb je veel contact over de zorg van cliënten. Bijvoorbeeld 

met verschillende apotheken, de dagopvang en andere disciplines. Ook neem je contact op met familie om evaluatiegesprekken te 

plannen of te adviseren in hulpmiddelen. 

 Op de afdeling ELV werken we met veel ziektebeelden, handig als je daar kennis van hebt. Maar belangrijker is dat jij een leergierige 

houding hebt. 

 Jij vindt het leuk om cliënten te trainen/coachen naar zelfredzaamheid. Zo daag je cliënten uit om elke dag meer te doen, maar weet dit 

ook te doseren. 

Informatie  

Voor vragen kun je contact opnemen met Elise Vermeulen (ELV coördinator en kwaliteitsverpleegkundige). Tel. 06-129 67 151 of per 

mail e.vermeulen@zorggroepena.nl. Ze hoort graag van je! 

Solliciteren op de functie Verpleegkundige Eerstelijns Verblijf 

Laat je cv met motivatie achter via de sollicitatiebutton op deze website. 

Wij vragen bij indiensttreding een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) voor jou aan. Ook doen we een check in het register van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

https://www.medischebanenbank.nl/vacature/verpleegkunde/eerstelijnsverpleegkundige/verpleegkundige-eerstelijns-verblijf-elv-280334.html
mailto:e.vermeulen@zorggroepena.nl

