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Big gecertificeerd. 

Profielschets: 

Ruime  ervaring in de zorgsector in diverse sectoren. Gericht op inhoud en kwaliteit. Weet mensen maar 
ook teams op duidelijke wijze mee te nemen en te corrigeren in aspecten van kwaliteit en attitude. 
Luistert goed naar anderen maar staat voor eigen visie en mening, waarbij het belang van de cliënt en de 
organisatie altijd voorop staat. Weet richtlijnen van de organisatie en protocollen goed in het handelen te 
betrekken. Gebruikt humor in de samenwerking en het oplossen van problemen. Is besluitvaardig en 
doortastend. Weet goed om te gaan met andersdenkenden en is weerbaar tegen weerstanden. Zij is 
loyaal naar organisatie – en afdelingsdoelen en heeft een sterk observatievermogen. De opleiding 
management in de zorg is voor 3/4 gevolgd. Deze opleiding niet afgerond. Wel afgerond een studie 
Casemanager in 2020-2021. 
De laatste jaren vnl. in de ouderenzorg gewerkt. In verband met deze doelgroep regelmatig terminale 
zorg mogen verlenen en familieleden in hun rouwproces mogen begeleiden. Maar ook psychiatrische zorg 
heb ik mogen verlenen, waar ik het erg naar mijn zin heb gehad. Ben, met name door de verschillende 
ziektebeelden die hier voorkwamen regelmatig, positief geprikkeld, wat mij voldoende uitdaging heeft 
gegeven. 

Overzicht rollen/functies 

Parnassia Persoonlijk begeleidster,  

Begeleidster. 

Januari 2019 – 

Heden 

SWZ kleinschalig wonen EVV’er Januari 2019 – Maart 

2020 

Hoogwaak, Thuiszorg Nieuw – 

Vennep, Bodaan, Parnassia 

( Wijk ) ziekenverzorgende,  

Begeleidster in Thuis en zorg- 

Organisaties 

Januari 2018 – 

December 2018 

Hoogwaak, thuiszorg Nieuw 

Vennep, Bodaan 

( Wijk ) ziekenverzorgende in  

Verpleeg en thuiszorg organisaties 

Januari 2017 – 

December 2017 

Opdrachten via Pidz, DNZB en 

Care Match. 

( Wijk ) ziekenverzorgende. 

Korte opdrachten in verpleeg en  

tuiszorgorganisaties 

Februari 2016 – 

december 2016 

Hilverzorg Trouble shooter / Verzorgende September 2014 – 

Januari 2016 

Stichting Laurens, locatie 

Borgsate. 

Trouble shooter / EVV’er  Juli 2013 – Februari 

2014 

Stichting Florence. EVV’er, revalidatie PG April 2013 – Juni 

2013 

Stichting Careyn, afdeling PG / 

kleinschalig wonen 

Trouble shooter / Verzorgende Juni 2012 – Maart 

2013 

Stichting st. Jacob, afdeling PG / 

kleinschalig wonen 

Teamleidster / zorgcoördinator Juni 2011 – Mei 2012 

T.J. Partners/detachering – Ziekenverzorgende/begeleidster Dec 2010- April 2011 



 

  

Verpleeghuis Lozerhof, 

Korsakoff afdeling 

T.J. Partners/detachering – 

Verpleeghuis Rozendael. 

Ziekenverzorgende/begeleidster Jan 2010-Dec. 2010 

T.J. Partners/detachering – 

Leendert Meeshuis. 

Ziekenverzorgende/begeleidster Juli 2009-Jan. 2010 

Jeugdgevangenis Teylingereind Begeleidster Mei 2009-Juni 2009 

Stichting Epilepsie Instellingen 

Nederland 

Persoonlijk begeleidster / Zorgcoördinator Mei 2006-Mei 2009 

Stichting Epilepsie Instellingen 

Nederland 

Begeleidster Juni 2001-Mei 2006 

HAK te IJmuiden Ziekenverzorgende, revalidatie PG 2000-2001  

RIBW Assistent begeleidster 1999-2000 

Vervoersbedrijf  “All in 

transport “ 

Telefoniste / Receptioniste 1998-1999 

Verpleeghuis “ Bornholm 

“afdeling PG 

Ziekenverzorgende  1996-1998 

Verzorgingshuis “ Overbos “ 

Afdeling PG 

Ziekenverzorgende 1995-1996 

Begeleid Wonen beginnend 

dementerende bewoners 

Ziekenverzorgende 1992-1994 

Verpleeghuis “ Houtwijk “ Leerling ziekenverzorgende 1989-1992 

Algemene opleiding 

MAVO   1975-1979 

Vakgerichte opleidingen  

Inholland, Hoofddorp Casemanager Dementie 2020-2021 

Hogeschool Leiden Management in de zorg 2011-2012 

Inholland, Haarlem SPW 4 2003-2006 

Klavertje Vier, Den Haag Ziekenverzorgende 1989-1992 

Recente werkervaring: 

- ZZP Diverse opdrachtgevers, o.a. Hilverzorg, Hoogwaak, SWZ, Bodaan, 

Parnassia en ook een korte periode thuiszorg  in Nieuw – Vennep 

September 2014 / 

Heden 

- Rol : verzorgende / trouble shooter / persoonlijk begeleider  

- Omschrijving : 

• Trouble shooter 

• Professionele zorg geven 

• Wond verzorging 

• Het brengen van rust binnen het team 

• Ondersteuning van de EVV’er 

• Aanspreekpunt familie 

• Voorbeeldfunctie verzorgenden / helpenden 

• Ondersteuning assistent teammanager 

• Verlenen van zorg als ziekenverzorgende 

• Medewerkers coachen 

• Zorgdragen voor juiste uitgifte van medicatie aan bewoners 

 



 

  

• Contacten onderhouden met artsen en overige disciplines 

- Freelancer bij Pieter van Foreest Maart 2014 / 

Augustus 2014 

- Rol : verzorgende / trouble shooter   

- Omschrijving : 

• Ondersteuning van de assistent teammanager. 

• Aanspreekpunt voor familie. 

• Medewerkers coachen. 

• Coordinatie over twee afdelingen. 

• MDO voorbereiden en verwoorden. 

• Ondersteunen van  de EVV ers. 

• Verlenen van zorg als ziekenverzorgende. 

• Zorgdragen voor juiste uitgifte van medicatie aan bewoners. 

• Contact met artsen en overige disciplines onderhouden. 

 

- Freelancer bij Stichting Laurens, locatie Borgsate Juli 2013 / Februari 

2014 

- Rol : ziekenverzorgende / trouble shooter / begeleidster  

- Omschrijving : 

• Ondersteuning van de teammanager. 

• Aanspreekpunt voor familie. 

• Medewerkers coachen. 

• Coordinatie over twee afdelingen. 

• MDO voorbereiden en verwoorden. 

• Ondersteunen van  de EVV ers. 

• Verlenen van zorg als ziekenverzorgende. 

• Zorgdragen voor juiste uitgifte van medicatie aan bewoners. 

• Contact met artsen en overige disciplines onderhouden. 

 

- Freelancer bij Stichting Florence, afdeling psycho geriatrie. April 2013 / Juni 2013 

- Rol : EVV’er  

- Omschrijving : 

• Geeft leiding op een afdeling met 15 bewoners. 

• Aanspreekpunt voor familie en overige disciplines tov bewoners 

• MDO voorbereiden 

• Coachen van verzorgenden / helpenden 

• Ondersteunen van  teammanager 

• Verlenen van zorg als ziekenverzorgende. 

• Medewerkers coachen. 

• Zorgdragen voor juiste uitgifte van medicatie aan bewoners. 

• Contact met artsen onderhouden. 

 

- Freelancer bij Stichting Careyn, afdeling psycho geriatrie / kleinschalig 

wonen 

Juni 2012  / Maart 

2013 

- Rol : ziekenverzorgende / trouble shooter / begeleidster  

- Omschrijving : 

• Voorbeeldfunctie verzorgenden / helpenden 

• Ondersteunen van  teammanager 

• Verlenen van zorg als ziekenverzorgende. 

• Medewerkers coachen. 

• Zorgdragen voor juiste uitgifte van medicatie aan bewoners. 

• Contact met artsen onderhouden. 
 

 



 

  

 

- Freelancer bij Stichting st. Jacob, afdeling psycho geriatrie / kleinschalig 

wonen 

Juni  2011  /  Mei 

2012 

- Rol : teamleidster / zorgcoördinator  

- Omschrijving :  

• Verantwoordelijk voor het leiding geven aan meerdere fte 

• Verantwoordelijkheid voor 4 woningen en de zorg voor 40 bewoners 
dragen 

• Werkzaam als zorgcoördinator op de vloer, coachen van medewerkers, 
” ambassadeur “ van het team 

• Actief betrokken bij de uitvoering van het beleid en heeft hier ook een 
belangrijke invloed op 

• Verantwoordelijk voor adequate communicatie en informatie 
voorziening richting het team en koppelt signalen van het team terug 
naar het management 

• Verlenen van zorg als ziekenverzorgende.  

 

 T.J. Partners / detachering Juli 2009  / April 2011 

- Rol : ziekenverzorgende / begeleidster  

- Omschrijving :   

Medicatie delen en wondbehandeling aan cliënten 

• Problemen oplossen op de werkvloer 

• Een positieve houding aannemen 

• Professionalisering van het team 

• Ondersteuning bieden aan de teamleidster en bevinding aan hem/haar 
doorgeven. 

• Zorgen voor het reilen en zeilen van de zorg op de afdeling op een 
professionele manier. 

• Het zorgteam aansturen. 

 

 

- 

Jeugdgevangenis Teylingereind Mei / Juni 2009 

- Rol : Begeleidster   

- Omschrijving :   

• Begeleiden van jeugdige gevangenen met gedragsproblematiek en andere stoornissen 

• Verstrekken van medicatie 

• Gesprekken voeren met de jongeren 

• Gesprekken houden met andere disciplines over de gedetineerden. 

- Stichting Epilepsie Instellingen Nederland Juni 2001 / April 2009 

 Rol : Begeleidster  / Persoonlijk begeleidster ( laatste drie jaar ) 

- Omschrijving :   

• Nakijken en geven van medicatie 

• Persoonlijke verzorging/verpleging van cliënten  

• Verantwoordelijkheid over de cliënten. 

• Houden van gesprekken met  overige disciplines en ouders. 

• Het voorbereiden en maken van Individuele Ondersteuningsplannen 

 


