
 

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) of Eerst 

Verantwoordelijke Verzorgende (EVV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Schutse Zorg Tholen is een kleine, innoverende en ondernemende organisatie op het 
eiland Tholen. In samenwerking met betrokken vrijwilligers en de gemeenschap levert Schutse 
Zorg Tholen liefdevolle zorg en ondersteuning vanuit een protestants-christelijke identiteit en een 
gezamenlijke zorgvisie: zorg vanuit het hart. 

 
Over Schutse Zorg Tholen 
Schutse Zorg Tholen is een maatschappelijke onderneming die een gevarieerd pakket aan zorg- en 
dienstverlening  biedt  in  de  gemeente Tholen.  Binnen  Schutse Zorg Tholen  spannen  zo ‘n  360 
medewerkers, 140 vrijwilligers en veel betrokken familieleden zich in om waarde gedreven zorg te 
bieden aan kwetsbare ouderen. Het uitgangspunt van zorg is dat de zorg- en dienstverlening aansluit 
bij de wensen en de behoeften van de cliënten en voor cliënten vertrouwd en eigen aanvoelt. 

 
Je werkplek is te vinden op de hoofdlocatie van Schutse Zorg Tholen in Sint-Annaland. 
Je zult werkzaam zijn op de afdeling kleinschalig wonen, dit is een afdeling met 3 woongroepen van 8 
cliënten met psychogeriatrische problematiek. 

 
Wat ga je doen? 
Binnen de afdeling is de GVP’er/EVV-er verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg en voor een goed 
woon/ leefklimaat waarin met de cliënt afspraken gemaakt worden over dagbesteding, problemen, 
wensen, behoeften en mogelijkheden. De GVP’er/EVV-er coördineert de multidisciplinaire zorg van 
een aantal cliënten. Daarnaast levert de GVP’er/EVV-er een belangrijke bijdrage aan het opstellen en 
werken met zorgleefplannen, geldige ZZP indicaties en het werken volgens het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg. 

 
Wat vragen wij? 

✓ Minimaal een diploma verzorgende niveau 3 (IG); 

✓ Bereidheid tot het volgen van de erkende opleiding GVP of EVV; 

✓ Minimaal aantal contracturen van 20-24 uur per week; 

✓ Goede organisatorische en communicatieve vaardigheden 

Wat bieden wij? 

✓ Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VVT. 

✓ Na het voltooien van de opleiding GVP en bij gebleken geschiktheid doorgroei naar FWG 40 

Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze vacature en herken je jezelf in het profiel? Stuur je 

sollicitatiebrief met CV uiterlijk 20 oktober naar vacature@schutsezorgtholen.nl ter attentie van mw. K. Voshol. 

We zien je sollicitatie graag tegemoet. 

Voor inhoudelijke vragen over de vacature kun je contact opnemen met Jan Aarnoudse, Manager via  

0166-658600. 
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