
 

 
Stichting Weefsel Uitname Organisatie Nederland (WUON) 

is voor de locatie Oude Meer, Schiphol-Rijk op zoek naar een enthousiaste 
 

Medewerker Weefseluitname (m/v) 
16 - 24 uur per week 

 

Over WUON 
Stichting WUON is de enige organisatie in Nederland die belast is met het verkrijgen van postmortaal 
donorweefsel voor therapeutische doeleinden. WUON werkt in opdracht van de Nederlandse 
Transplantatie Stichting (NTS) en levert de verkregen weefsels af bij verschillende weefselbanken in 
Nederland. 
 
Onze kernwaarden zijn: integriteit, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Integriteit, bijvoorbeeld, 
staat onder andere voor het respect voor de donor en diens nabestaanden. Zorgvuldigheid en 
betrouwbaarheid zijn kwaliteiten die ook voor onze opdrachtgever en de weefselbanken van groot 
belang zijn. 
 
Functiebeschrijving 
Je gaat deel uitmaken van een team dat graag hard werkt en houdt van een ongedwongen sfeer. 
Binnen de afdeling Weefseluitname zijn ongeveer 90 medewerkers werkzaam, die in verschillende 
samenstelling teams vormen. 
 
Als Medewerker Weefseluitname voer je in teamverband weefseluitnameprocedures uit bij 
overleden donoren. Het gaat om het verkrijgen van oogweefsel en huid en de daarbij horende 
administratie. De uitvoering van je werk is door het hele land. Vanuit ons kantoor in Oude Meer, start 
een procedure nadat we een donormelding hebben ontvangen. Je kunt binnen een redelijke tijd op 
kantoor aanwezig zijn om samen met je collega’s de uitnamematerialen te verzamelen en vervolgens 
ga je samen op pad. Het komt regelmatig voor dat je lange dagen maakt. 
 
Profiel 
Het verkrijgen van weefsel is bijzonder werk. Je hebt een afgeronde (para)medische mbo/hbo-
opleiding en werkervaring in de zorg. Bij aanvang start je met het volgen van een interne opleiding en 
het ontwikkelen van chirurgische vaardigheden. Je bent zelfstandig, sociaal, communicatief en 
nauwkeurig. Tevens heb je gevoel voor ordelijkheid en protocol en kan je planmatig werken. Je bent 
scherp en neemt je eigen verantwoordelijkheid voor wat je doet maar je bent ook een teamspeler. 
 
Ons aanbod 
Wij bieden een veelzijdige en zelfstandige functie in een werkomgeving met ruimte voor initiatieven 
en persoonlijke ontwikkeling. Professionaliteit en respect voor de donor staan binnen de organisatie 
voorop. 
 
Je werkt volgens een rooster. WUON hanteert de jaarurensystematiek. Het betreft in eerste instantie 
een tijdelijke aanstelling. De Rechtspositieregeling van WUON volgt de CAO Ziekenhuizen. De functie 
is ingeschaald in FWG 50. 
 
Interesse? 
Herken je jezelf in bovenstaand profiel en wil je meer weten? Charlotte van Koesveld (Hoofd 
Weefseluitname), beantwoordt graag jouw vragen. Ze is te bereiken via 06 265 589 34 of 
c.koesveld@wuon.org. Direct solliciteren mag ook! 
 
 
Trefwoorden: Medisch, Biomedisch, Paramedisch, Gezondheidszorg, Zorg, Chirurgisch, Laboratorium, 
Donor, Donorweefsel, Weefsel 
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