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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 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-Nederland is geen hiërarchische organisatie. Dit betekent 

dat er geen managers zijn en hierdoor zijn de lijnen kort. Iedereen draagt 

binnen zijn/haar vakgebied een eigen verantwoordelijkheid voor het juist 

uitvoeren van het beroep. Wij geloven dat een goede onderlinge 

samenwerking leidt tot betere zorg voor kinderen en dat uit zich in een 

klanttevredenheidscijfer van maar liefst 9,1.  

 

Een goede en afgestemde planning is belangrijk voor onze zorgkinderen 

maar ook voor onze medewerkers. De juiste zorg op het juiste moment voor 

het kind, maar ook een goede balans tussen werk en privé voor onze 

medewerkers is een dagelijkse uitdaging.  

 

 

KINDERTHUISZORG 



 

We gaan ons serviceteam ‘Landelijke planning’ uitbreiden 
 
Hiervoor zijn we op zoek naar een enthousiaste collega die landelijk de 

planning kan gaan ondersteunen. KinderThuisZorg-Nederland werkt 

landelijk en in elke regio zijn meerdere planners werkzaam (regionale 

Coördinatoren Zorg en Planning) die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse 

aanmelding van kinderen en planning van de zorg in de kinderteams. Naast 

deze rol zijn de regionale coördinatoren tevens kinderverpleegkundigen die 

werkzaam zijn in de praktijk.   

 

Als landelijke coördinator zorg en planning word je  onderdeel van het 

serviceteam Landelijke Planning waarin iedereen gelijk is en gedreven om 

het samen elke dag weer beter te doen voor onze medewerkers, klanten en 

samenleving. Past jou dit en word je hier enthousiast van, dan kunnen we 

jouw energie, expertise en vakmanschap goed gebruiken. 

 

Waar zijn we naar op zoek  
 

We zijn op zoek naar iemand die planning als een passie ervaart en die het 

geweldig vindt om landelijk het planningsproces continu te optimaliseren in 

afstemming en samenwerking met onze coördinatoren Zorg en Planning, 

ons HR-team, Arbo en gezondheid en ons financiële team. We zijn op zoek 

naar een sociale collega die kan samenwerken vanuit een coachende en 

ondersteunende houding. Het zou fijn zijn als je niet alleen verstand hebt 

van plannen maar ook de cijfermatige uitkomsten (doelmatigheid van de 

planning) begrijpt.  

  



Nog even alles op een rijtje: 
 

Jij bent de collega die: 
 

- Over energie en zelfstartend vermogen beschikt; 

- Grote affiniteit heeft met het plannen van zorg (liefst met kennis van 

NEDAP); 

- Interesse heeft in de zorg voor zieke kinderen en het beroep van 

kinderverpleegkundigen; 

- Een helicopterview heeft maar die ook details niet ontgaan; 

- Contact met collega’s en samenwerken leuk vindt; 

- Goed solistisch kan werken en dit geen probleem vindt. 

 
Dit verwachten we van je: 
 

- Minimaal HBO werk- en denkniveau; 

- Enige relevante werkervaring in een soortgelijke functie; 

- Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk; 

- Je beschikt over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel; 

- Je denkt mee aan verbeteringen binnen bestaande en/of nieuwe 

processen; 

- Beschikbaar voor 32-40 uur per week. 

 

Dit bieden we jou: 
 

- Een interessante, uitdagende en afwisselende functie in een hippe 

werkomgeving met mooie flexplekken; 

- Een enthousiast team met gezellige collega’s; 

- Een ambitieuze organisatie met korte lijnen; 

- Een werkomgeving waarin mogelijkheden zijn voor jouw ideeën en 

inbreng erg wordt gewaardeerd; 

- Thuiswerken is mogelijk – wij werken toe naar hybride werken; 



- Een iPhone, een Macbook en een inrichting van werkplek thuis, zodat 

je je werk goed uit kan voeren; 

- Een salaris, vakantiedagen/-geld, eindejaarsuitkering conform cao 

VVT. 

 

Ben jij of ken jij iemand passend in de bovenstaande rol? Dan komen wij heel 

graag in contact! Solliciteren kan door jouw cv en motivatiebrief te sturen 

naar medewerkers@kinderthuiszorg.nl. 

 
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? Dat kan via ons vaste 

landelijke nummer: 088-0200700. Nog sneller is via mobiel bellen of 

appen: 06-26764235. Mailen mag natuurlijk ook: 

medewerkers@kinderthuiszorg.nl

mailto:medewerkers@kinderthuiszorg.nl
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