
 

 

Projectleider zorg – Coördinerend (wijk)verpleegkundige 
Hilversum, 1217 SV 
 
Zit coördineren en enthousiasmeren in jouw bloed? Ben je gewend om nieuwe projecten op 
te starten en betekenisvolle resultaten zichtbaar te maken? Dan ben jij de projectleider zorg 
binnen Liv-inn Hilversum die bij ons past! 
 

Een dag bij Thuisbasis Brabant 
Thuisbasis Brabant is een collectief van ondernemende zorgprofessionals die gezamenlijk 
zorg verlenen aan mensen die thuis wonen. Alle professionals zijn lid en mede eigenaar van 
het collectief en geven invulling aan de koers en richting van de organisatie. Er zijn verschil-
lende werkgroepen die op basis van aandachtsgebieden en persoonlijke talenten de leden 
informeren. Het bestuur is gekozen uit de leden en is zelf ook actief in de directe zorgverle-
ning. 
 
De projectleider die wij zoeken beschikt over 

• Authentiek leiderschap met uitstekende contactuele vaardigheden 

• Ondernemerskwaliteiten om de zorg te vernieuwen 

• Het opzetten en bijhouden van een projectadministratie is voor jou geen punt 

• Werkzaam als (wijk)verpleegkundige, of andere relevante achtergrond  

• HBO werk en denkniveau 

• Relevant netwerk in de zorg en welzijnssector 

• Sterk gevoel voor menselijke maat  
 

Werken bij Thuisbasis Brabant brengt jou 
Natuurlijk krijg je te maken met een team van bevlogen zorgprofessionals die de best moge-
lijke zorg bieden aan de cliënten. Dat brengt een uitdagende en inspirerende omgeving met 
zich mee. Je wordt samen met het zorgteam uitgedaagd om cliënten zo lang als mogelijk 
zelfstandig te laten wonen met oog voor veiligheid en respect voor de eigen normen en 
waarden. 
 
Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zowel zorgin-
houdelijk, maar ook als eindverantwoordelijke binnen de locatie Hilversum. Regelmatig voer 
je overleg met samenwerkende partijen en leg je verantwoording af aan het bestuur van 
Thuisbasis Brabant.  
 
 



 

 

De verdiensten 
De projectleider is vanaf augustus tenminste 1 jaar fulltime beschikbaar en kan een ZZP-er 
zijn, of je komt in loondienst. De salariëring voor de kandidaat in loondienst wordt vergoed 
conform CAO VVT 2021. Afhankelijk van je werkervaring wordt een passende FWG schaal 
toegekend. Als ZZP-er spreken we een projectvergoeding af die we met elkaar in overleg 
vaststellen. 
 
De mogelijkheid tot het doorgroeien naar nieuw op te starten projecten behoort tot de mo-
gelijkheden! 
 

Nieuwsgierig geworden? Denk jij dat je dé projectleider voor Liv-inn bent? 
Stuur dan vóór 21 juni 2021 een motivatiebrief waaruit blijkt waarom jij het belangrijk vindt 
om de zorg te vernieuwen. Uit jouw CV spreekt relevante ervaring rondom projectmanage-
ment en leidinggevende rollen.   
 
De motivatiebrief met CV mag je mailen naar info@thuisbasisbrabant.nl onder vermelding 
van sollicitatie ‘projectleider Liv-inn Hilversum.’ We voeren tussen 28 juni en 2 juli gesprek-
ken met geschikte kandidaten.    
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