
WIE BEN JIJ? 

•  Je bent ondernemend, proactief en wilt een bijdrage  
leveren aan het optimaliseren van de kwaliteit van leven 
van het kind en het gezin.

•  Je staat stevig in je schoenen en bent vooral van ‘zorgen 
dat’ in plaats van ‘zorgen voor’.

•  Je hebt de juiste opleidingen en het hebben van ervaring 
met diabetes is een pré.  

•  Je bent flexibel, betrouwbaar en vindt het leuk om  
medewerkers aan te sturen en te pionieren om zodoende 
een 4kids2tell organisatie in jouw regio op te bouwen. 

•  Je bent bereid om in eerste instantie als zelfstandige bij  
ons aan de slag te gaan met als mogelijkheid om op termijn 
een vaste aanstelling te krijgen.

 WAT BIEDEN WIJ JOU?

•  De infrastructuur om je eigen rayon vorm te geven.
•  Een uitgebreide scholing op de 4kids2tell systematiek  

en de achtergronden van diabetes mellitus type 1. 
•  Uitgebreide ondersteuning en begeleiding (zowel inhoude-

lijk als bedrijfsmatig) bij het opzetten van het nieuwe rayon.
•  Een basissalaris voor de opbouwwerkzaamheden ten  

behoeve van de opzet van het rayon, met als mogelijkheid 
extra beloning te ontvangen door zelf actief in gezinnen  
aan de slag te gaan en een resultaatbeloning. 

•  Leuke en gezellige collega’s in een multidisciplinaire  
samenstelling, die met elkaar de passie delen om kinderen 
met diabetes en de gezinnen in hun kracht te zetten en de 
kwaliteit van leven te verbeteren.

MEER INFORMATIE OF DIRECT SOLLICITEREN? GA NAAR WWW.4KIDS2TELL.NL

Rayonhoofden Gezocht!
4kids2tell krijgt aanvragen uit het gehele land en is daarom op zoek naar ‘Rayonhoofden’ 

om voor ons het ‘bruggenhoofd’ te zijn in de regio. Op korte termijn zoeken we uitbreiding 
voor de regio’s Noord- Holland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Friesland en Limburg.  

Ben jij die kinderverpleegkundige, pedagoog en/of kindercoach met affiniteit voor diabetes die 
ondernemer genoeg is om ons concept in de regio verder te brengen dan zijn wij op zoek naar jou.

4KIDS2TELL

4kids2tell is een organisatie en concept (inclusief instructies, 
leermiddelen, instrumenten) waarbij medisch-technische 
handelingen, pedagogische begeleiding en coaching, worden 
ingezet rondom kinderen met diabetes en het gezin, om te 
zorgen dat zelfmanagement wordt vergroot. 
Onze zorgverlening is gericht op het kunnen omgaan door 
het kind en door het gezin met de diabetes van het kind, met 
de medisch technische handelingen en de effecten hiervan 
op de ontwikkeling en opvoeding van het kind. Dit alles om 
kinderen en hun ouders in hun kracht te zetten, zodat zij 
beter in staat zijn om de diabetes te integreren in hun  
dagelijkse leven (o.a. therapietrouw, coping, stabiele bloed-
glucoses etc.). Wij zorgen ervoor dat kinderen en ouders  
het zelf kunnen en dat de zorg voor het gezin (bijvoorbeeld 
door continue inzet van een Thuiszorgorganisatie) kan 
worden geminimaliseerd. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit 
van leven van het kind (van 0 tot 20 jaar) en het gezin wordt 
bevorderd en daardoor de kans op complicaties en/of psy-
chosociale problemen wordt voorkomen.

WAT GA JE DOEN? 

•  Je wordt ons ‘rayonhoofd’ in de regio en verantwoordelijk 
voor het opzetten en uitbouwen van een (regionale)  
vestiging van 4kids2tell.

•  Je zorgt voor het werven van kinderverpleegkundigen,  
pedagogen en/of kindercoaches (met affiniteit voor  
diabetes), die kunnen worden ingezet in gezinnen met een 
kind met Diabetes Mellitus type 1 om samen met het  
diabetescentrum, waar het kind onder behandeling is,  
te zorgen dat de diabetes geïntegreerd wordt in het  
dagelijks leven. 

•  Je leidt (in samenwerking met meer ervaren medewerkers 
van 4kids2tell) de nieuwe medewerkers op.

•  Je begeleidt, coacht de medewerkers in jouw regio en  
zet de juiste medewerker op de juiste cliënt en houdt  
regelmatig intervisiebijeenkomsten met de medewerker  
om het kwaliteitsniveau en het concept te bewaken. 

•  Je zorgt ervoor dat het cliëntsysteem op orde is en dat alle 
bedrijfsvoeringstaken (facturen, ureninzet, zorgevaluaties, 
etc.) tijdig worden aangeleverd aan het hoofdkantoor.


