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CV Maken,
CV Voorbeelden
Geboorteplaats

Profiel
Makkelijk contact met cliënten, vertrouwensband, positief, energiek en altijd
denken in mogelijkheden.

Haarlem
Nationaliteit
Nederlandse
Vaardigheden
Communicatief sterk, goed
luisteren, stressbestendig,
oplossingsgericht,
doorzetter
Hobby's
Goede gesprekken, theater,
dansen en lezen

"Daisy is een verpleegkundige waar cliënten op vertrouwen. Ze stelt ze gerust, is
af en toe streng en werkt altijd vanuit persoonlijke wensen" - Mandy, teamleider

Werkervaring
Wijkverpleegkundige, Stichting Buurtzorg Nederland, Utrecht
februari 2016 — Heden
Als wijkverpleegkundige ben ik verantwoordelijk voor mijn eigen cliënten in de
wijk. Ik kom bij mensen thuis die mijn hulp hard nodig hebben.
• Intakegesprekken voeren met nieuwe klanten
• Indicaties stellen
• Contact onderhouden met mantelzorgers
• Samenwerken met andere zorgprofessionals
• De invoering van zorgprogramma’s, protocollen en werkmethoden
ontwikkelen
• Collega’s coachen, motiveren en begeleiden
• Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg
Het mooiste vind ik dat ik soms direct een beslissing moet nemen. Doordat ik dan
rustig blijf, blijven mijn cliënten dit ook.

Wijkverpleegkundige, Sint Jozefsoord, Rotterdam
november 2013 — februari 2016
Onderdeel geweest van een dynamisch team met 10 verpleegkundigen. De
cliënttevredenheid was hier erg belangrijk en we streefden ernaar om de hoogste
kwaliteit te leveren. Onze cliënten waren onderdeel van ons team, we deden het
echt samen.
• Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg
• Verantwoordelijk zijn voor het werk van mijn team
• Acute beslissingen nemen ter bevordering van de situatie van de cliënt
• Regisseur zijn op cliëntniveau en op organisatieniveau
• Actief meewerken en bedenken aan de (door) ontwikkeling van de
wijkverpleegkundige en om deze functie binnen de organisatie neer te
zetten
• Administratie bijhouden
• Sparringspartner voor collega’s om elkaar te helpen
• Aanjager van het volgen van cursussen met de collega’s om samen nog beter
te worden
De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

Opleiding
Verpleegkunde, Hogeschool van Utrecht
september 2009 — september 2013
Een fijne studieperiode waarin ik de basis heb geleerd over verpleging en alles
wat hierbij komt kijken. Ik kon niet wachten om echt aan de slag te mogen gaan.

Havo diploma, Waardenburg, Utrecht
september 2005 — juni 2011

Stages
Praktijkstage als verpleegkundige, UMC, Utrecht
september 2012 — september 2013
Tijdens deze stage heb ik zelfstandig gewerkt als verpleegkundige (onder
begeleiding) op de oncologie-afdeling.
• Gesprekken voeren met patiënten
• Kennisdeling met de medisch specialisten
• Patiënten continu checken op hun gezondheid
Het meest bijzondere aan deze stage was om te ontdekken hoe ik zelfstandig als
verpleegkundige werk.

Meeloopstage bij een verpleegkundige, Praktijk de Buik, Amsterdam
maart 2009 — juli 2009
De verpleegkundige geschaduwd in het werk, meegekeken bij alle bezoeken aan
haar patiënten en het werkveld beter leren kennen.

Cursussen
Multidisciplinair samenwerken, Communicatie Zorg
september 2018 — oktober 2018

Samenwerken met je patiënt, UMC Utrecht
mei 2017 — mei 2017

Persoonlijke zorgplannen, Praktijk Voetje
maart 2016 — maart 2016

