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De visie van de Blanckenborg is:
Wij (medewerkers) werken waar bewoners wonen, bewoners wonen niet bij ons op het werk. De
organisatie sluit daarbij maximaal en creatief aan op de wensen en behoeften van de bewoners en
cliënten uit de omgeving, passend binnen onze (financiële) mogelijkheden. De werkprocessen en
werkinhoud worden bepaald door het leef ritme, de behoeften én de eigen verantwoordelijkheid van de
bewoners en cliënten. Met, voor en door bewoners, cliënten en hun mantelzorgers. De bewoner/cliënt
heeft de regie, ‘de Blanckenborg’ staat voor geborgenheid. Onze toetssteen is dan ook: wat is de
meerwaarde voor de zorgvrager.
Ben jij de SOG-er die de uitdaging aandurft?
Door uitbreiding van zowel intra- als extramurale werkzaamheden zijn wij met spoed op zoek naar een
Specialist Ouderen Geneeskunde die onze organisatie komt versterken.
Wij zoeken een SOG-er die het een uitdaging vindt om te werken in een kleine(re) organisatie waar
korte lijnen en een informele sfeer kenmerkend zijn.
Als Specialist Ouderen Geneeskunde krijg jij met veel verschillende werkzaamheden te maken, waarin
voldoende uitdagingen aanwezig zijn waardoor jij het optimale uit jezelf kunt halen.
Je wordt actief uitgedaagd om mee te denken over het beleid in brede zin.
We hebben in de organisatie veel aandacht voor het scholen en bijscholen van medewerkers. In de
toekomst streven we ook naar het opleiden van SOG-ers. SOG opleiders worden ook van harte
uitgenodigd voor een gesprek.
Het is een leuke, uitdagende baan voor een SOG-er die meer dan het gewone wil en die als hij/zij
eenmaal op zijn plek zit ook ruimte krijgt om mee te werken aan beleid in de brede zin.
Naast een SOG werken er in het medisch team ook verpleegkundig specialisten, een psycholoog en de
huisarts. Met elkaar wordt er binnen de organisatie kleinschalige complexe zorg geleverd. De
gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid en de brede multidisciplinaire samenwerking zijn een
uitstekende basis voor een fijne werkomgeving.
In de functie werk je intensief samen met de 1e lijn. Ook kun je op consultbasis werkzaamheden in
andere organisaties verrichten.
Het aantal uur per week is in overleg te bepalen, maar is minimaal 18 uur per week. Salaris is
marktconform.
Voor meer informatie over deze functie kan contact opgenomen worden met Jaap Koster (specialist
ouderen geneeskunde), tel.nr. 06-52874211.

