
 
 
 
 
 
 
Stichting Volksbond Amsterdam (Volksbond) is een middelgrote welzijnsorganisatie, met een 
informele cultuur, die in een snel veranderde en dynamische marktomgeving opereert en een sterke 
ontwikkeling doormaakt. De Volksbond biedt begeleiding en dagbesteding aan dak- en thuislozen 
(jongeren en volwassenen) en beschermd wonen aan mensen met psychiatrische problematiek. Dit 
gebeurt op verschillende locaties in de stad.  

RIBW de Brecht is een woonvoorziening voor mensen met psychiatrische problemen die intensieve 
woonbegeleiding nodig hebben. Het uiteindelijke doel van De Brecht is bewoners te begeleiden naar 
meer zelfstandigheid. De Brecht is bedoeld voor mensen met een chronische psychiatrische 
aandoening die zich moeilijk alleen redden. De bewoners hebben een beperkt sociaal netwerk en zijn 
kwetsbaar. Een beschermde woonsituatie heeft de voorkeur omdat dit verergering van het ziektebeeld 
en sociaaleconomische problemen kan voorkomen. 

Wij zoeken per direct een 
 

Verzorgende IG (24 uur per week) 
 

Wat ga je doen? 

Als Verzorgende IG ben je een spil in het web en de bewaker van alle zaken rondom medicatie. Je 
signaleert knelpunten, corrigeert deze of stuurt bij, zodat de medicatie op correcte wijze verstrekt 
wordt. Je zorgt dat de algemene medische middelen via de apotheek en in de EHBO koffer op orde en 
op voorraad zijn. Je houdt overzichten bij van periodieke screenings en vaccinaties en verzorgt de 
MDO notulen. Je bent het eerste aanspreekpunt voor o.a. de behandelaren. Je houdt goed overzicht 
en regie binnen de samenwerkingen en je koppelt tijdig terug. Je voert indien nodig en bekwaam, 
lichte verpleegtechnische handelingen uit. Waar nodig schakel je de thuiszorg in.  
 
Je ondersteunt, informeert en adviseert de bewoners daar waar het gaat om medische zaken, 
medicijngebruik en dergelijke. Bij instroom van nieuwe bewoners draag je zorg voor het achterhalen 
van ziekenfonds/huisarts/apotheek, regel je overschrijvingen en dossieroverdracht. Je achterhaalt 
eerdere contacten overige hulpverleners en meldt hen aan bij huisarts en apotheek. 
Ook voor het team speelt jij een belangrijke rol als vraagbaak en adviseur. Je informeert de hospitality 
medewerkers en de zorgmedewerkers over de gemaakte afspraken met bewoners door middel van 
rapportages en overdracht. Je geeft ook uitleg over de medicatie en beantwoordt vragen, zodat het 
team goed waarop gelet moet worden en zij tijdens jouw afwezigheid de medicatie veilig kunnen 
verstrekken. Met nieuwe medewerkers neem je het protocol medisch-farmaceutische zaken door.   
 
Wat vragen wij? 

• Afgeronde Verzorgende IG opleiding; 

• Ervaring en affiniteit met de doelgroep; 

• Sociale en communicatieve vaardigheden; 

• In staat om grenzen te stellen en deze te bewaken 

• Overhandiging van een VOG verklaring bij indiensttreding  

 

 



 
Wat bieden wij? 

• Een uitdagende baan op basis van 24 uur per week binnen kantoortijden voor de periode van 
in ieder geval één jaar. 

• Een afwisselende baan met als standplaats RIBW De Brecht, waar je ook ingezet kan worden 
voor vervanging bij verlof/ziekte op onze locatie op de Jan Rebelstraat of G.J. Scheurleerweg. 

• Salaris conform schaal 5 van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening   
(min. € 1.895,00 en max. € 2.700,00 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek). 

• Een eindejaarsuitkering van 8,3 %, welke onderdeel uitmaakt van het IKB en goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het loopbaanbudget. 

 
Geïnteresseerd?  
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Naomi Appelhof 088-4454058 
 
Interesse? Stuur je motivatie en cv snel naar de afdeling P&O, werving.selectie@vbscw.nl. Dit onder 
vermelding van: vacature Verzorgende IG de Brecht.  
 
 
 


