
 

 

 
Vacature verpleegkundige medische dienst 

 
Havenzate zoekt een enthousiaste, ondernemende en flexibele verpleegkundige. 
 
Even voorstellen:  
 
Havenzate wil in de regio het ankerpunt zijn voor personen met een beperking en hun familie. 
Havenzate biedt “wonen” en ondersteuning met pedagogische/professionele begeleiding aan personen 
met een verstandelijke handicap, die deze vorm van ondersteuning verzoeken, om richting en inhoud te 
geven aan hun leven.  
 
Als verpleegkundige in Havenzate verstrek je de medische-verpleegkundige zorg binnen een holistische 

welzijnsbenadering.  Je werkt nauw samen met de medewerkers van diverse leefgroepen, met de 

coördinatoren, de kwaliteitscoördinator en de directeur. Je hebt coachende vaardigheden, je kan 

planmatig werken en stelt je flexibel op.  

Jouw takenpakket:  

- Je plant, begeleidt en volgt de wekelijkse avondconsulten op donderdag op met de omnipracticus, 
alsook organiseer je medische consultaties bij specialisten.  

- Je bent verantwoordelijk voor het medische luik en het bewaken van de medische processen van 
alle cliënten die gebruik maken van de diensten van HZ.  

- Je bent verantwoordelijk voor de opvolging, verdere uitwerking en samenstelling van de 
(para)medische dossiers.  

- Je bent verantwoordelijk voor het medicatieproces binnen Havenzate; met o.a. bestellen, 
controleren en aanpassen van de medicatieschema’s in het daarbij horend programma, bijhouden 
registeren en rapporteren van medicatiefouten en de verbeteracties,,…. 

- Je bent verantwoordelijk voor het (para)medisch materiaal in alle leefgroepen en de algemene 
voorraad in het dokterslokaal.  

- Verpleegtechnische vaardigheden: je dient, indien nodig, verpleegkundige zorgen toe aan de 
cliënten, met name: hygiënische zorgen, wondzorg, medicatietoediening oraal, subcutaan of 
intramusculair en het nemen van parameters. Je staat de thuisverpleging bij indien nodig.  

- Interne samenwerking: je neemt actief deel aan de wekelijkse overlegmomenten met de teams en 
zorgt voor een duidelijke/concrete medisch-verpleegkundige inbreng en visie.  

- Externe samenwerking: je hebt contact en overlegt met huisartsen verbonden aan HZ, artsen, 
kinesitherapeuten, thuisverpleging, en andere betrokken omtrent (para)medische opvolging 

- Je denkt mee over noodzakelijke medische en zorg procedures/protocollen/richtlijnen, werkt deze 
uit en stuurt ze bij, in samenwerking met de stuurgroep kwaliteit.   

- Je kan preventieve maatregelen uitwerken en opstarten omtrent obesitas, diabetes, fysieke 
conditie, mondhygiëne, hart- en vaatziekten, borst- en darmkanker?  

- Je verzorgt interne (para)medische opleidingen (EHBO, zorgtaken en medische procedures) 

Profiel  
 
- Je bent gegradueerd (A2) of bachelor in de verpleegkunde. 
- Je hebt affiniteit met en interesse in onze werking, doelgroep, sector  
- Je gaat op een professionele en respectvolle manier te werk, zowel ten opzichte van de patiënt als 

jouw collega’s. 



 

 

- Je overlegt en communiceert graag met de verschillende zorgpartners. 
- Je bent flexibel, dynamisch en discreet 
- Je kan richtlijnen en procedures opstellen en implementeren 

- Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen  
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, schriftelijk en mondeling  

 
Persoonsgebonden competenties  
 

- Samenwerken als een hecht team 

- Klantgericht en empathisch 

- Plannen (= ordenen) 

- Resultaatgerichtheid 

- Zin voor nauwkeurigheid hebben 

- Stressbestendig  

- Contactvaardig zijn 

- Zelfstandig werken 

- Creatief denken (inventiviteit) 

- Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit 

 
Wat hebben wij te bieden?  
 
- Een job die voldoening biedt en waar je iedere dag de kans krijgt om een steentje bij te dragen 

binnen onze organisatie.  
- Een vast uurrooster en een mooie verlofregeling volgens paritair comité 319.01.  
- Een aangename werksfeer binnen een kleinschalige organisatie met een sterk sociaal karakter.  
- Een breed scala aan vormingsmogelijkheden om jezelf te ontwikkelen binnen de functie.  
- Voltijdse tewerkstelling , onmiddellijke indiensttreding mogelijk  
- Een verloning volgens de wettelijke barema’s van de sector 319.01. Jouw relevante anciënniteit 

wordt meegenomen in de inschaling.  

 
Heb je nog vragen omtrent deze vacature? Neem dan contact op met Liesbet Hatse, directeur 
Havenzate vzw. directie@havenzate.be  of via telefoonnummer 058/31.36.93. Solliciteren voor deze 
functie kan tem. 20/10/2021. 
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