
Wil jij als verpleegkundig specialist GGZ werken in een organisatie waar 

effectieve behandeling van cliënten voorop staat? Centiv is op zoek naar een 

nieuwe verpleegkundig specialist GGZ in Boxmeer/Cuijk (24 tot 36 uur). 
 

Centiv levert GB-GGZ zorg van kort tot umami/eleo en chronische trajecten vanuit inmiddels al 23 

locaties in Limburg en Oost Brabant. Wat Centiv uniek maakt zijn de mensen die er werken; er heerst 

een fijne organisatiecultuur waarin je op elkaar als collega's kunt bouwen en samen beslist. Een 

cultuur van vertrouwen, transparantie en innovatie. En: de processen zijn op orde zonder veel 

bureaucratie. De behandelteams zijn grotendeels zelfsturend en doen veel zelf, van het inrichten van 

een nieuwe locatie tot het ontwikkelen van nieuwe zorgpaden en netwerken. En dat alles merkt onze 

omgeving: Centiv is populair bij cliënten, verwijzers en medewerkers. Centiv had in 2019 de op één 

na hoogste clientbeoordeling van Nederland, een 99% positieve bedrijfscultuur volgens een 

onderzoeksbureau en was onlangs nog genomineerd voor de prestigieuze Zinnige Zorg Award. 

Werkterrein  

De behandelingen bestaan meestal uit een combinatie van persoonlijk contact in de vorm van 

gesprekken en online hulpverlening (e-health), waarbij je de cliënten begeleidt. Je hebt ook 

regelmatig contact met POH GGZ en collega's van de SGGZ (bijvoorbeeld de psychiater) voor 

onderlinge intervisie en het regelen van een goede patiënt journey door de GGZ. Eventueel kun je 

een bijdrage leveren aan de opleiding van nieuwe verpleegkundig specialisten bij ons. Centiv draait 

geen crisisdiensten en de populatie is goed planbaar. 

Ideaal profiel 

•Je bent BIG geregistreerd verpleegkundig specialist GGZ of je bent dit binnenkort;  

•Je bent een teamplayer, we werken in zelfsturende teams en samen met je collega’s heb je veel 

invloed op koers die de organisatie gaat varen; 

•Je bent sterk in planning en agendabeheer, we streven naar een declarabiliteitsnorm van 82%. 

Hierdoor kunnen veel cliënten behandeld worden maar is er ook ruimte voor ontwikkeling en 

innovatie. 

•Je bent klantgericht, initiatiefrijk en resultaatgericht;  

•Je vindt het een uitdaging om je kennis te delen en samen te werken met verschillende partijen in 

de GGZ keten;  

•Je woont in of vlakbij het huidige verzorgingsgebied van Centiv (of bent van plan op korte termijn 

daarheen te verhuizen) zodat je op maximaal 45 minuten (auto)reistijd zit van een van de locaties;  

Aanbod  

Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ FWG 65 voor verpleegkundig specialist 

GGZ. Het betreffen functies voor 24 tot 36 uur per week. Het gaat om een onbepaalde tijd contract 



met een wederzijdse wettelijke proeftijd van twee maanden. Centiv beschikt op dit moment over vijf 

jaarlijkse GZ opleidingsplekken en twee VS GGZ opleidingsplekken.  

Werken bij Centiv staat garant voor een fijne, uitdagende werksfeer en collegialiteit zonder veel 

bureaucratie. Centiv ontwikkelt zich als organisatie heel snel en geeft veel ruimte aan het team om 

zaken zelf te ontwikkelen/innoveren.  

Interesse?  

Herken je jezelf in het profiel en ben je geïnteresseerd? Wij nodigen je dan van harte uit om te 

solliciteren. Solliciteren kan via info@centiv.nl o.v.v. “vacature verpleegkundig specialist GGZ” of via 

https://www.centiv.nl/vacature-verpleegkundig-specialist/  

Eventuele extra informatie over de vacature of Centiv is ook opvraagbaar bij Wouter Hoge (directeur) 

op 088-4782200. 


