


  

Over KinderThuisZorg-Nederland 

KinderThuisZorg-Nederland is een organisatie die koploper is in het land waar het gaat om 
innovatieve zorg buiten het ziekenhuis. Jaarlijks krijgen ongeveer 4000 kinderen en jongeren 
tussen de 0 en 18 jaar kinderverpleegkundige zorg van onze circa 250 (kinder)verpleegkundigen 
waarbij het kan gaan om het uitvoeren van voorbehouden handelingen, zoals bij kinderen die 
kortdurend een intraveneuze antibioticakuur nodig hebben, maar ook de zorg aan een kind dat 
24 uur per dag ademondersteuning nodig heeft. De (kinder)verpleegkundigen die deze zorg 
geven werken in diverse kinderwijkteams door heel Nederland! 
 
KinderThuisZorg is geen hiërarchische organisatie. Dit betekent dat er geen managers zijn en 
hierdoor zijn de lijnen kort. Ons kantoor heet niet voor niets ‘servicebureau’ want ook daar 
vinden we samenwerking tussen alle professionals enorm belangrijk. Goede ideeën om de zorg 
te verbeteren komen direct aan op de juiste plek omdat iedereen heel goed benaderbaar is. 
 
Zo werken wij 
Hoe de functie eruit komt te zien heb je deels zelf in de hand. Zo krijg je veel vrijheid voor het 
opzetten van HR-projecten.  De lijntjes binnen KinderThuisZorg zijn kort waardoor je 
ontwikkelingen snel kunt doorzetten. Je komt terecht in een leuk serviceteam met meerdere 
collega’s. Samen pak je alle HR-processen op. Het werken bij KinderThuisZorg is niet volgens 
traditionele procedures en dat vraagt om een frisse blik, innovatieve ideeën en een flexibele 
houding. 
 
Aandacht voor onze medewerkers 
Het serviceteam streeft er naar dat alle medewerkers bij KinderThuisZorg lekker aan het werk 
kunnen zijn, zich gehoord voelen en weten bij wie zij terecht kunnen als zij hier behoefte aan 
hebben. Hierbij hebben zij één heel belangrijk punt altijd in gedachten, namelijk ‘aandacht’.  
Daarnaast is het ook belangrijk dat jij op de hoogte bent van de behoefte van onze 
medewerkers. Een persoonlijke benadering en inlevingsvermogen vinden wij namelijk heel 
belangrijk.  
 
Het contact met onze medewerkers verloopt via verschillende kanalen zoals: e-mail, 
WhatsApp, telefoon of persoonlijke gesprekken. Dit kan zijn op ons servicebureau in 
Lichtenvoorde maar we zoeken de medewerkers of kinderwijkteams ook op in het land. 
Hiervoor hebben wij een speciale bus waarmee we on tour gaan! Je flexibele houding komt dus 
hier helemaal tot zijn recht. 
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Jij bent de collega die: 
- Aandacht geeft aan alle medewerkers binnen KinderThuisZorg; 
- Het aanspreekpunt is voor de medewerkers en daarbij verantwoordelijk is voor het 

begeleiden van de in-, door- en uitstroom; 
- HR-ontwikkelingen actief volgt en doorvoert; 
- HR-projecten coördineert en beleid ontwikkelt en uitrolt; 
- Meewerkt aan het doorvoeren van veranderingen binnen de teams en organisatie. 

 
Je hebt kennis van: 

- HR-processen; 
- Wet- en regelgeving; 
- Communicatietechnieken. 

 
Dit verwachten we van je: 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau;  
- Een opleiding richting HR; 
- Dat je reeds aantoonbare werkervaring hebt opgedaan binnen het HR-veld; 
- Communicatief sterk;  
- Flexibel inzetbaar; 
- Je beschikt over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Je bent innovatief en je kunt op zowel strategisch als tactisch niveau meedenken; 
- Dat jij net zoals ons een ‘fan’ bent van Apple en graag werkt met een MacBook en 

iPhone; 
- Fulltime beschikbaar. 

 
Dit bieden we jou: 

- Een ambitieuze zorgorganisatie met gezellige collega’s en korte lijnen; 
- Een werkomgeving waarin mogelijkheden zijn voor jouw ideeën; 
- Veel ontplooiingsmogelijkheden; 
- Een salaris conform cao VVT; 
- Een hippe werkomgeving met mooie flexplekken; 
- Een fitnessruimte waar je gebruik van kunt maken. 

 
 
Word jij helemaal gelukkig van bovenstaande vacature en ga jij samen de collega’s het verschil 
maken? Dan is het werken als HR-medewerker bij KinderThuisZorg iets voor jou! Solliciteren 
kan door jouw cv en motivatiebrief te sturen naar organisatie@kinderthuiszorg.nl. Heb je 
vragen? Hieronder vind je contactgegevens van het team HR.  
 

Nog even alles op een rij: 



 

Jouw  collega’s Anouk, Nikki en Wencke van het servicebureau zitten te popelen 
om al jouw vragen te beantwoorden.  
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