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OVER KINDERTHUISZORG-NEDERLAND
KinderThuisZorg-Nederland is een zorgorganisatie speciaal voor kinderen en jongeren.
Wij zijn koploper waar het gaat om innovatieve en doelmatige zorg. Jaarlijks krijgen ruim
4000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar kinderverpleegkundige zorg van onze
(kinder)verpleegkundigen. Hierbij kan het 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 ademhalingsondersteuning
nodig heeft. Onze (kinder)verpleegkundigen werken in diverse kinderwijkteams door
heel Nederland!
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#KINDERTHUISZORG

KINDERTHUISZORG-NEDERLAND ALS WERKGEVER
KinderThuisZorg-Nederland is geen hiërarchische organisatie. Dit betekent dat er geen
managers zijn en hierdoor zijn de lijnen kort. Wij luisteren naar onze medewerkers en
zorgen dat de omstandigheden waarin zij werken zo optimaal mogelijk zijn. Wij streven
naar een correct afgestemde planning die bijdraagt aan een gezonde werk/privé balans,
hierbij staat gezond roosteren bij ons hoog in het vaandel.
Iedereen draagt binnen zijn/haar vakgebied een eigen verantwoordelijkheid voor het juist
uitvoeren van het beroep. We bieden je volop kansen om je verder te ontwikkelen in je vak
als kinderverpleegkundige en geloven dat de juiste ondersteuning en een goede onderlinge
samenwerking leidt tot betere zorg voor kinderen. Ons kantoor heet niet voor niets
‘Servicebureau’, want wij vinden samenwerking tussen alle medewerkers, maar ook met
de ziekenhuizen en andere disciplines, enorm belangrijk. Dat uit zich in een
klanttevredenheidscijfer van maar liefst 9,1.
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OVER JE WERKZAAMHEDEN ALS

KINDERVERPLEEGKUNDIGE
Als kinderverpleegkundige maak jij onderdeel uit van één van onze gezellige regionale kinderteams waar professionele en gedreven collega’s intensief en prettig met elkaar samenwerken. Naast de dagelijkse contacten die je hebt met je collega’s ontmoet je elkaar tijdens
tweewekelijkse overleggen om zo informatie met elkaar uit te wisselen en samen te komen
tot de beste zorg voor het kind en het gezin. Wij kijken graag samen met jou in welke regio
jij het beste kan uitblinken op basis van je reisafstand.
Er zijn meerdere aandachtsgebieden waar jij in je werk mee te maken krijgt, zoals onder
andere het inventariseren van de zorg- en hulpvraag, palliatieve- en terminale zorg, of
enzym- en chemotherapie. Het is al een langere tijd mogelijk om zorg thuis te bieden die
vroeger alleen in het ziekenhuis gegeven kon worden. Je biedt zorg op de meest uiteenlopende plekken en situaties waarbij je de vrijheid krijgt om zelf invulling te geven aan jouw
professie en… je mag bij ons nog echt de tijd nemen voor het kind en het gezin.
Hoe fijn is dat! Daarbij:
• Begeleid je kinderen en gezinnen bij het toewerken naar zoveel mogelijk
zelfstandigheid waarbij eigen regie en zelfmanagement de doelstelling is;
• Begeleid je op basis van een gelijkwaardige verhouding stagiaires en verpleegkundigen die de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige of de HBO-V
aan het volgen zijn of nog gaan volgen;
• Voer je dagelijks voorbehouden handelingen uit, die in het ziekenhuis vaak
door Kinderartsen of arts-assistenten worden uitgevoerd, zoals:
katheteriseren, chemotherapie, thuisbeademing, tracheacanulezorg en nog
vele andere kinderverpleegkundige handelingen;
• Lever je een actieve bijdrage. Alle ontwikkelingen in de kindzorg en aan je vak
als kinderverpleegkundige.
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De kinderverpleegkundige is sinds 2015 wettelijk verantwoordelijk voor de Inventarisatie
van de zorg- en hulpbehoefte voor ZIN en PGB. Je voert daarom inventarisatiegesprekken
met kinderen/jongeren en gezinnen die in zorg komen bij KinderThuisZorg over welke
zorg- en hulpbehoefte zij hebben. Je evalueert deze zorg en stuurt bij waar nodig. Je hebt
hierbij uitgebreid contact met professionals in alle kinderleefdomeinen: Medisch, Sociaal,
Ontwikkeling en Veiligheid.
Omdat je als (kinder)verpleegkundige in een extramurale setting werkt kom je in aanraking
met veel verschillende contexten, dit is niet te vergelijken met het ziekenhuis. Dit vraagt
extra kennis, expertise en vaardigheden van extramurale (kinder)verpleegkundigen.
Jouw toekomstige collega’s helpen jou graag om deze specifieke competenties te gaan
ontwikkelen.
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KINDERTHUISZORG I VACATURE - KINDERVERPLEEGKUNDIGE

WAT VRAGEN WIJ VAN JOU
• Dat je een diploma hebt als kinderverpleegkundige en minimaal 20 uur per week
beschikbaar bent;
• Dat je een aardige en enthousiaste teamplayer bent die krachtig en innovatief
kan handelen, maar ook goed voor zichzelf kan zorgen;
• Dat je goed op hoogte bent van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied;
• Dat je een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebt en de drive om altijd de beste
kinderverpleegkundige zorg te kunnen leveren;
• Dat je ouder(s) op weg helpt naar een goede balans in de draagkracht en draaglast
van het ouderschap;
• Dat je in je werk secuur en kwaliteitsgericht werkt;
• Dat je integer bent en over inlevingsvermogen beschikt;
• Dat je flexibel in de omgang bent en goed kan participeren op veranderingen;
• Dat jij een geldige BIG-registratie hebt;
• Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en een eigen auto.
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WAT MAG JE VAN ONS VERWACHTEN?
Omdat jij niet alleen hart hebt voor de zorg, maar ook zeker de brains en elke dag de beste
kinderverpleegkundige zorg wilt leveren, hoort daar natuurlijk ook een goede beloning bij.
• Een salaris conform de cao VVT. Hier gaan wij graag met je over in gesprek.
• Uitzicht op een vast contract, zekerheid is wel zo fijn.
• Reiskostenvergoeding, pensioenregeling en eventuele mogelijkheid tot het rijden
van een KinderThuisZorg auto met privégebruik. Wij willen ook goed voor jou zorgen!
• Gebruik maken van ons meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden;
• Een superhippe bedrijfskleding set, een op maat gemaakte tas en een iPad en iPhone
om jouw werk optimaal te kunnen uitvoeren.
• Optie tot het gebruik maken van een leuke Fiat 500 of Mazda als teamauto.
Lekker stijlvol op pad.
• Een uitgebreid en op maat gemaakt inwerktraject, waarin je onder andere leert
reflecteren op je eigen beroepshouding in combinatie met je eigen ‘ik’ zodat je straks
zelfverzekerd op pad kunt!
• Het volgen van leerzame scholingen en trainingen in ons eigen skillslab op het
Servicebureau.
• Een KinderThuisZorg-achterban die altijd voor je klaarstaat met een luisterend oor
en je ondersteund waar mogelijk. Wij doen er alles aan om jou goed te ondersteunen,
waar jij dat nodig hebt.
We hopen dat jij diegene bent die bij ons past en verwelkomen je graag bij KinderThuisZorg-Nederland!
Wij zijn doorlopend op zoek naar nieuwe collega’s. Wil jij zeker weten of er in jouw regio
een vacature is? Dan mag je ons ook altijd eerst even bellen of een appje sturen.
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Elles

Nikki

VRAGEN?
Jouw toekomstige collega’s Elles, Nikki en Vera van het
servicebureau zitten te popelen om al jouw vragen te beantwoorden.

JE KUNT OP VERSCHILLENDE MANIEREN REAGEREN
Vragen stellen kan via ons vaste landelijke nummer:

088 - 0200700
Nog sneller is via mobiel bellen of appen:

06 - 26764235
Mailen mag ook:
Je motivatiebrief en CV ontvangen we ook graag op dit mailadres.

medewerkers@kinderthuiszorg.nl
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