
 
Verpleegkundige niveau 4/5 
 
Méér dan ‘gewoon’ werken in de zorg 

 

Wie zijn wij? 
Aqua Viva is een kleinschalig en duurzaam gebouwd woon-zorgcomplex in Nijmegen. Er werken bijna 
100 enthousiaste en betrokken medewerkers en een aantal vrijwilligers, die elkaar echt kennen. Dit 
geeft een informele en huiselijke sfeer, waarbij er tijdens de lunch fruit en verse soep aanwezig is. 
We beschikken namelijk nog over een eigen keuken; aandacht voor eten en drinken vinden we 
belangrijk. We hechten waarde aan respect en betrokkenheid en dat is ook de wijze waarop wij met 
elkaar omgaan. We werken vanuit ons hart en hebben aandacht voor ieders cultuur en religie. 
Omdat onze activiteiten aansluiten bij de behoefte van onze bewoners, zul je de Hollandse avonden 
niet snel tegenkomen 
We werken vanuit de uitgangspunten van ‘Positieve gezondheid’, waarbij de focus ligt op de 
mogelijkheden en kansen van iedere bewoner. 
 
Wij bieden huisvesting, verzorging en verpleging aan zowel religieuze als niet-religieuze bewoners. 
Op de somatische afdelingen ligt de focus op de eigen regie.  
Op de psychogeriatrische afdelingen richten we ons op de omgevingszorg. Dit houdt in dat de 
omgeving goed is afgestemd op mensen bij wie sprake is van dementie. We houden rekening met 
een overzichtelijke en herkenbare omgeving, die zorgt voor de juiste prikkel op het juiste moment.  

Wat ga jij doen? 
Als verpleegkundige binnen Aqua Viva ben je een initiatiefnemer, je hebt kennis over het eigen 
vakgebied en deelt deze vanuit een ondernemende, coachende en resultaatgerichte houding. Je 
draagt zorg voor bewoners met een psychogeriatrische en/of somatische zorgvraag. Daarbij stel je de 
zorgplannen op en houd je deze actueel. Je voert verpleegtechnische handelingen uit en signaleert 
wat nodig is om de kwaliteit van zorg te waarborgen.  
Het coachen van collega’s behoort tot je rol als verpleegkundige. Ook heb je een actieve rol in het 
zorgproces van de bewoner, hierdoor is samenwerken met artsen, behandelaren en familie van 
groot belang.  

Wat neem jij mee?  
- Je beschikt tenminste over een MBO-verpleegkunde niveau 4 diploma 
- Je staat ingeschreven in het BIG-register 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden 
- Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken 
- Je hebt kennis in het opstellen van zorgplannen en zorgdossiers; 
- Je beschikt over een klinische blik 
- Je beschikt over coachende vaardigheden 
- Je beschikt over een positieve instelling en denkt in mogelijkheden 

 



 

Wat bieden wij jou? 
Wij zijn een leuke organisatie die volop in ontwikkeling is, waarbij voor jou de mogelijkheid is hierin 
mee te groeien. Er zijn korte lijnen met de teamcoaches die ‘coachen on the job’; hierbij is ruimte 
voor jou om een actieve rol te spelen in het optimaliseren van de kwaliteit van zorg binnen Aqua 
Viva. Jouw introductietraject stellen we samen vast en kan flexibel worden ingevuld, op een manier 
die bij jou past! 
 

- Aantal uren in overleg 
- Salaris op basis van FWG 45 
- Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT 
- Uitkering van 13e maand en onregelmatigheidstoeslag, vakantiegeld  
- Contract bepaalde/onbepaalde tijd  

 

Word jij hier enthousiast van?  
Mail je CV en motivatie naar: 

Wendy de Haas: wdehaas@aquaviva.nl, binnen drie werkdagen volgt er een reactie.  

 

Voor meer informatie over bovenstaande vacature kun je telefonisch contact opnemen met: 

Eva van de Rostijne, kwaliteitsverpleegkundige 

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06-5179 3982 (ma-di-wo-do 09.00 – 15.00 uur) 
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