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“alle gasten kwalitatief hoogstaande zorg en liefdevolle nabijheid geven in de laatste fase van hun leven” 

Spreekt jou dit aan? Dan ben je een echte Blinker en willen we jou in ons team. Wij zoeken een: 

ZZP Verpleegkundige  
voor het hospice in Nunspeet 

 
Jij als Blinker:  

- Je bent een verpleegkundige bij voorkeur met ervaring binnen de oncologische en/of palliatieve 
zorg met een BIG register; 

- Je kan goed zelfstandig werken; 
- Je hebt een open en flexibele houding; 
- Je bent in staat een werkrelatie aan te gaan met vrijwilligers; 
- Je vindt het leuk om wisselende diensten te werken (ochtend/middag, middag/avond, nacht) op 

oproepbasis; 
- Je hebt een christelijke levensovertuiging en meelevend lid in een eigen kerkelijke gemeente. 

 

Waar kom je te werken? 
Hospice de Regenboog in Nunspeet biedt palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt uitgevoerd door 
een bevlogen team van verpleegkundigen en veel vrijwilligers. Zij werken vanuit een christelijke 
levensovertuiging, waarbij de kernwaarden respect, betrokkenheid, deskundigheid en gastvrijheid 
duidelijk naar voren komen. Het verpleegkundig team in Hospice De Regenboog wordt ingezet door 
Blinkers. 
Wij zijn op zoek naar een ZZP verpleegkundige die het team komt versterken als “oproepkracht”. Zodat 
we de continuïteit van de zorg kunnen waarborgen. 
 

Wat biedt Blinkers jou? 
- Een fijne werkplek met enthousiaste collega’s (verpleegkundigen en vrijwilligers); 
- Ondersteuning d.m.v. scholing, intervisie en teamoverleg; 
- Diensten van 8,5 uur die betaald worden volgens vaste tarievenafspraken; 
- Een dagje meelopen in het hospice behoort tot de mogelijkheden. 

 
Werken bij Blinkers. Goed idee! 
Geïnteresseerd mail dan je motivatie en CV naar: j.wolters@blinkers.nl   
Voor meer informatie over de functie van verpleegkundige in het hospice kun je bellen met het Hospice 
de Regenboog via 0341-250962. 
Wil je meer informatie over het werken als ZZP’er bij Blinkers, neem dan contact op met Jessica Wolters, 
zorgcoördinator via 055-3560712. 
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