
 
 
Aliantus staat voor zorgeloos en comfortabel wonen in een kleinschalig gebouw dat altijd centraal in 

een dorp of stad ligt. Midden in de maatschappij met alle faciliteiten om de hoek. Het is zorgeloos 

wonen omdat servicediensten zoals wassen en strijken, schoonmaken en maaltijden uit eigen keuken 

zijn inbegrepen. Bij Aliantus is bovendien 24 uur per dag toegewijde zorg en persoonlijke aandacht 

beschikbaar. Aliantus biedt zo een eigentijds alternatief voor het traditionele verzorgings- of 

verpleeghuis. Hier krijgt de bewoner service, zorg en ondersteuning naar behoefte. Op een manier die 

past. Zodat de bewoner zelf de regie heeft. Onze visie is gebaseerd op het Planetree model: wij geven 

betrokken, liefdevolle en kwalitatief hoogwaardige zorg én service in een inspirerende omgeving! In 

hartje Zeist staat Aliantus Oud Seyst en sinds november 2017 zijn de deuren geopend. In Aliantus Oud 

Seyst zijn 20 twee- en driekamer appartementen voor mensen met een somatische hulpvraag en 18 

studio’s voor mensen met dementie. 

Wij zoeken een enthousiaste en mensgerichte    

Verpleegkundige niveau 4,  16-28 uur per week, alle diensten 

In deze functie ondersteun en begeleid je bewoners. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor 

de persoonlijke zorg, begeleiding en verpleging én lever je een bijdrage aan het creëren van een 

prettige sfeer in het huis. 

Jouw werkzaamheden bestaan uit het uitvoeren van verzorgende-, en verpleegtechnische activiteiten 

genoemd in het zorgleefplan van de bewoners. Je signaleert en inventariseert de wensen, behoeftes 

én knelpunten. Samen met de bewoner en met je collega’s denk je  in oplossingen, uiteraard binnen 

de mogelijkheden die er zijn. De verpleegkundigen werken nauw samen met de verzorgenden, de 

helpenden, gastvrouwen en servicemedewerkers en rapporteren belangrijke zaken in het zorgleefplan.  

Vanuit interesse en behoefte zal een verpleegkundig kwaliteitsissue jouw specifieke aandacht kunnen 

hebben. Als dat nodig is denken de Manager Zorg en de vestigingsdirecteur graag met je mee, immers 

we staan met elkaar voor goede zorg en service! 

Wij zoeken collega’s die voldoen aan het volgende: 

• Diploma verpleegkundige niv.4  

• Bij voorkeur al enige jaren ervaring met de doelgroep 

• Enthousiast om alle diensten te werken. 

• Je staat achter de Planetree visie, zie www.planetree.nl  

• Je bent sociaal, respectvol en hebt oog voor gastvrijheid, service en dienstverlening 

• Je vindt het leuk om in een nieuw team te werken en daar een bijdrage aan te leveren 

• Je  bent flexibel en hecht waarde aan een goede persoonlijke verzorging 

• Je bent bereid alle diensten te werken: dag-,avond-, en nachtdiensten 

Wij bieden jou het volgende: 

De kans om samen met andere nieuwe collega’s de ambities van Aliantus én van jouzelf waar te maken. 

Medewerkers van Aliantus worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen waarbij respect, 

deskundigheid, creativiteit en samenwerking centraal staan. Kortom een functie in een nieuwe, 

kleinschalige organisatie welke gebaseerd is op het Planetree model. 

De functie is ingedeeld in FWG 45 van de CAO VVT. De uren zijn in overleg.  

Informatie over de functie is verkrijgbaar bij  Emma van Bentum tel: 06- 43137293 of via Aliantus Oud 

Seyst : 030 2041111 en vragen naar Emma van Bentum. 

Solliciteren kan bij: Emma van Bentum, Manager Zorg, Aliantus Oud-Seyst, Maurikstraat 49, 3701 HC 

Zeist of via email:  emmavanbentum@aliantus.nl 
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