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Het hart van onze organisatie 

Houd jij van administratieve en financiële processen binnen een organisatie? Heb je altijd al 

affiniteit gehad met de zorg en wil je werken bij een innovatieve zorgorganisatie en daar jouw 

expertise inzetten? Dan is KinderThuisZorg-Nederland vast iets voor jou! 

Over KinderThuisZorg-Nederland 

KinderThuisZorg-Nederland is een organisatie die koploper is in het land waar het gaat om 

innovatieve zorg. Jaarlijks krijgen ongeveer 4000 kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar 

kinderverpleegkundige zorg van onze circa 250 kinderverpleegkundigen 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 kinderverpleegkundigen 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. 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 

Samen met je collega’s binnen serviceteam Financieel ben je onder andere verantwoordelijk 

voor een juiste verwerking van gewerkte/geregistreerde uren van de kinderverpleegkundigen. 

Hiervoor monitor je wekelijks de registratie binnen de vooraf gestelde kaders en bespreek je je 

bevindingen samen met de kinderverpleegkundigen om hen daarmee te helpen. Om hen te 

kunnen helpen is het belangrijk om met hen mee te denken over de administratieve problemen 

waar zij tegen aanlopen en samen te zoeken naar oplossingen en verdere optimalisatie van het 

proces. Daarnaast zorg je ervoor dat alle gegevens op de juiste manier in de systemen staan, 

zodat de uren op een verantwoorde manier worden gedeclareerd bij zorgverzekeraars en 

zorgkantoren. 
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Hoe je dag eruit komt te zien heb je deels zelf in de hand. Zo krijg je veel vrijheid binnen de 

invulling van jouw werkzaamheden en projecten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe ideeën om 

op een zo prettig mogelijke en meest efficiënte manier te werken, zowel voor jezelf als voor de 

kinderverpleegkundigen. 

 

Je komt terecht in een leuk team met meerdere collega’s. Ieder van hen heeft zijn eigen 

expertise. Samen pak je met hen het gehele financiële proces binnen KinderThuisZorg-

Nederland op. Het werken bij KinderThuisZorg-Nederland is niet volgens traditionele 

procedures en dat vraagt om een frisse blik, innovatieve ideeën en een flexibele houding. 

 

 
 
 
 
 

Jij bent de collega die: 

- Plezier heeft en het leuk vindt om administratieve werkzaamheden te verrichten; 

- Heel nauwkeurig te werk gaat; 

- Sociaal en communicatief is; 

- Gevoel heeft voor administratieve processen binnen een zorgorganisatie en het een 

uitdaging vindt om (kinder)verpleegkundigen hierin mee te nemen; 

- Meewerkt aan het doorvoeren van veranderingen binnen het serviceteam en de 

organisatie.  

 

Je hebt kennis van: 

 Financiële-/administratieve processen zoals: 

- Administratie voor de boekhouding, denk hierbij aan inkoopfacturen afhandelen, 

debiteurenbeheer, voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de financiële 

maandafsluiting; 

- Administratie en declaratie van de zorg, denk hierbij aan betrokkenheid bij de 

lijncontrole van geregistreerde uren, voorbereiden werkzaamheden ten behoeve van de 

declaraties van geleverde zorg; 

- Overige voorkomende werkzaamheden binnen Team Financieel, denk hierbij aan 

projecten of ad-hoc taken.  

 

Alles op een rij… 



Dit verwachten we van je: 

- Minimaal MBO werk- en denkniveau;

- Een opleiding in de richting van het financiële- en/of administratieve proces;

- Communicatief sterk;

- Flexibel inzetbaar;

- Je beschikt over een gezond verantwoordelijkheidsgevoel;

- Je bent innovatief en kan meedenken en uitvoeren aan verbeteringen binnen

bestaande en/of nieuwe processen;

- Dat jij minimaal 24 uur beschikbaar bent.

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;

- Dat jij net zoals ons een ‘fan’ bent van Apple en graag werkt met een MacBook en

iPhone;

- Een hippe werkomgeving met mooie flexplekken;

- Een fitnessruimte waar je gebruik van kunt maken;

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO-VVT;

- Thuiswerken is mogelijk – wij werken toe naar Hybride werken.

Word jij helemaal gelukkig van bovenstaande vacature en ga jij samen met de collega’s van 

serviceteam Financieel het verschil maken? Dan is het werken als administratief 

financieel-medewerker bij KinderThuisZorg-Nederland iets voor jou! Solliciteren kan door 

jouw cv en motivatiebrief te sturen naar medewerkers@kinderthuiszorg.nl. 



Jouw toekomstige collega's Anouk, Nikki, Elles en Vera (serviceteam HR) van 
het servicebureau zitten te popelen om al jouw vragen te beantwoorden!




