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NIEUWE COLLEGA VOOR OUDERENZORG 

  

De Zoete Appel wil haar team uitbreiden met een collega die zich (verder) wil specialiseren in 

de ouderenzorg en de ouderen in de thuissituatie gaat begeleiden. Wij vragen diëtisten die 

hiervoor belangstelling hebben te reageren.  

 

De diëtist zal als zelfstandige werkzaam zijn binnen het team van 5 diëtisten waaruit De Zoete 

Appel op dit moment bestaat. Ben je werkzaam in een eigen praktijk en mis je een team van 

professionele collega’s om je heen en ben je de administratie zat, reageer dan. 

 

Wij bieden een team dat: 

• veel ervaring heeft 

• vanuit diverse culturele achtergronden elkaar aanvult 

• enthousiast en sterk is 

• ondersteuning biedt aan elkaar 

• prettig samenwerkt 

• elkaar inspireert 

• gezamenlijk vorm geeft aan de praktijk 

 

Binnen dit team zal aan jou als nieuwe collega: 

• ruimte geboden worden voor eigen initiatief  

• de vrijheid worden gegeven om je verder te ontwikkelen en je te specialiseren  

• deel te nemen aan de netwerken die in de afgelopen jaren zijn opgebouwd 

 

Wij verwachten van jou dat je: 

• de visie van De Zoete Appel onderschrijft en mede uitvoert. De visie is:  

In samenwerking met andere zorgverleners en welzijnsorganisaties 

 de gezondheid/de leefstijl van de patiënt helpen verbeteren.  

Dit te doen vanuit de kracht van de patiënt. 

 

• affiniteit hebt met ouderen  

• je in de voeding van ouderen specialiseert 

• huisbezoeken wil doen 

• wil samenwerken met de POH-ouderenzorg en specialisten ouderenzorg 

• je wil verdiepen in de sociale kaart van de wijk waarin de locaties zich bevinden 

• plezier hebt in samenwerken zowel binnen het team als met welzijnsorganisaties en 

zorgverleners in de buurt  

• beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden  

• openstaat voor mensen met een andere culturele achtergrond uit alle lagen van de 

bevolking  

• kunt omgaan met mensen met een licht-verstandelijke beperking, dementerende 

ouderen en/of psychische problemen  

• proactief te werk gaat 

 

Jij bent in het bezit van:  

• het diploma HBO Voeding & Diëtetiek 

• de inschrijving van het Kwaliteitsregister Paramedici  
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• (enige) ervaring met ouderen 

• en geduld 

 

Overige: 

• je beheerst de Nederlandse- én een andere taal (is een pre) 

• je hebt belangstelling om ook voorlichting te geven over voeding en leefstijl  

• er zijn spreekruimten beschikbaar die tegen redelijke bedragen te huur zijn  

• het declareren en de financiële administratie van jouw praktijk wordt uitgevoerd door 

de administratrice van De Zoete Appel. 

 

Onze voorkeur gaat uit naar een nieuwe collega die herintredend diëtist is of een andere 

carrière heeft gehad.  

  

Spreekt het bovenstaande je aan, schrijf ons dan. Jouw sollicitatiebrief en CV kun je sturen 

aan Mieke Schoenmakers, mieke@dezoeteappel.nl. Graag voor 20 oktober 2019.  

  

Kijk voor meer informatie op www.dezoeteappel.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


