
 Eurom
arkt 153�t����� b

e A
lphen aan den Rijn t���7���7���7�t�X

X
X

.kruijdenberg.nl t info@
kruijdenberg.nl

Gezocht  kinderfysiotherapeut (of i.o) 

 

Vanwege toenemende zorgvraag binnen de kinderfysiotherapie en het aankomend verlof van onze collega 
kinderfysiotherapeut zijn wij op zoek naar een nieuwe collega voor 24-32 uur per week. Onze voorkeur gaat uit naar een 
afgestudeerde kinderfysiotherapeut, maar ben je echter nog in opleiding dan zijn er zeker ook nog mogelijkheden. 

Je werk bij ons vanuit een eigen ruimte voor kinderfysiotherapie met alle benodigde middelen (Alberta Infant Motor Scale, 
Movement Assessment Battery for Children-2, enzovoort). Daar zal je ook complexere casuïstiek zien, denkend aan kinderen 
met cerebrale parese en syndromen, zuigelingen, maar ook meer reguliere indicaties zoals sport- en groeigerelateerde 
blessures en natuurlijk kinderen met een vertraagde of afwijkende grof- en/of fijnmotorische ontwikkeling.  

Samenwerking met lokale en regionale verwijzers (2e lijn, CJG’s en 1e lijn) is opgezet en kan voluit benut worden. Daarnaast zal 
je met meerdere disciplines kunnen samenwerken binnen onze praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Functie omschrijving 

Aanvankelijk zal je gedurende 4 maanden waarnemen voor onze huidige kinderfysiotherapeut. In deze periode leer je je 
werkomgeving en verwijzers kennen. Hierna ga je bij ons verder als uitbreiding binnen het team kinderfysiotherapie 
waarbinnen je kan sparren over casuïstiek en je jezelf verder kan ontwikkelen binnen dit domein en ons verzogingsgebied. 

Deze functie heeft veel werkvariatie en de zelfstandigheid, hierdoor is dit een functie met voldoende uitdaging en 
toekomstperspectief.  

 

 
Functie eisen 
Om voor deze functie in aanmerking te kunnen komen, voldoe je aan het volgende profiel: 

- je beschikt over een afgeronde HBO opleiding fysiotherapie met inschrijving in het CKR/KMF 

- je beschikt over een afgeronde specialisatie kinderfysiotherapie of bent hiervoor in opleiding (minimaal 2e of 3e jaar) 

- je hebt meer dan 2  jaar werkervaring binnen een vergelijkbare werksetting of binnen de doelgroep opgebouwd 

- je bent een teamspeler en een ‘mensen-mens’ 

- je hebt een passie voor het vak kinderfysiotherapie en haalt je dagelijkse voldoening uit het ‘beter maken’ van je patiënt 

- je hebt een flexibele instelling  

- je bent bereid je in te zetten voor de praktijk en bij te dragen aan zorgverbetering  



 Eurom
arkt 153�t����� b

e A
lphen aan den Rijn t���7���7���7�t�X

X
X

.kruijdenberg.nl t info@
kruijdenberg.nl

 

Beschrijving van de praktijk 
Kruijdenberg centrum voor fysiotherapie en fysiofit is een dynamische en vernieuwende praktijk in Alphen aan den Rijn met 
een regionale zorgfunctie. De praktijk stimuleert groei van haar fysiotherapeuten en laat deze zelf de ruimte om inhoudelijke 
beslissingen te nemen binnen de zorgproducten die wij leveren. Wij zien de fysiotherapeut als een centrale en zelfstandige 
speler in het beweegzorgveld en wij nemen als praktijk actief stappen om deze positie te ondersteunen. Dit doen we onder 
meer door het onderhouden en uitbreiden van onze samenwerkingsverbanden met 1e en 2e lijn. 

Onze bijzondere locatie is van alle gemakken voorzien, gelegen met uitzicht op een prachtig groen natuurgebied en beschikt 
over een eigen sportveld en meerdere oefenzalen. De praktijk is ruim opgezet en specifiek ingericht om het werkgemak van de 
fysiotherapeut te ondersteunen. Zo beschikken wij over een uitgebreide koeling- en ventilatie installatie, een ruime 
personeelsruimte met complete keuken, een digitale werkomgeving die volledig online is en hebben wij de ondersteuning van 
het secretariaat voor telefoon en administratieve taken. Dit draagt bij aan het werkgemak van onze fysiotherapeuten en helpt 
hun de focus te houden op het werken met hun patiënt. 

Onze fysiotherapeuten vormen een hecht en gespecialiseerd team, waarbinnen er ruimte is voor overleg en respect is voor 
elkaars kennis en kunde. Met 5 verschillende disciplines zijn wij uitstekend in staat om kwalitatief hoogwaardige zorg te 
leveren. Wij onderscheiden ons door het leveren van zorgproducten voor o.a. knierevalidatie, kinderfysiotherapie, 
tendinopathie, echografie, BIBO trajecten, Claudicatio, COPD, sportfysiotherapie, sportsteunzolen en manuele therapie.  

 
Uren per week 
In overleg tussen de 24 en 32 uur per week, verdeeld over 3 a 4 dagen, aanvang in overleg. De praktijk hanteert ruime en 
flexibele openingstijden. Werktijden zijn daarom in overleg en afgestemd op jouw doelgroep.  
 
Arbeidsvoorwaarden 
Wij bieden een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  
 
Interesse? 
Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan het profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV op naar 
dennis@kruijdenberg.nl 
 
Meer informatie over jouw toekomstige werkplek is te vinden op www.kruijdenberg.nl 
 


