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Jo-Vienna Heije is HBO- Verpleegkundige en Robin Dessens is Zorgondernemer bij HappyNurse Uitzendbureau Almere.

HappyNurse. Beter.

Maak kennis met HappyNurse. Hét uitzendbureau voor verpleegkundigen

en dé thuiszorgorganisatie voor de beste thuiszorg. HappyNurse wil het beter

doen. Want daar worden onze klanten blij van. Hoe wij dat doen? Met onze

verpleegkundigen. Want als zij blij zijn, dan leveren zij de beste zorg.

HappyNurse is sinds 2019 ISO 9001 gecertifi ceerd.



Silvia is verpleegkundige bij HappyNurse sinds 2014.

patiënten zijn in 
de beste handen

met de ken
nis 

en expertise
 

van Silvia
-HAPPY NUR

SE -

Mevrouw Van Henegouwen is opgenomen in het 

academisch ziekenhuis en moet een grote operatie 

ondergaan. Silvia ondersteunt de afdeling van het 

academisch ziekenhuis gedurende de zomerperiode. 

Vlak voor de operatie kon zij Mevrouw van Henegouwen 

op haar gemak stellen met nuttige adviezen over hoe ze 

haar herstel kon bespoedigen en waar ze op moest 

letten als ze weer thuis was. Mevrouw Van 

Henegouwen ging met veel meer vertrouwen de 

operatie tegemoet.



Cliënten wonen
langer thuis

met de verpleging
 

en zorg van 
Tineke

- HAPPY NURSE-

Met de verpleging en zorg van Tineke kan meneer

Jansen thuis blijven wonen. Gelukkig maar, want

meneer Jansen wil liever niet verhuizen naar een

verzorging shuis. Meneer Jansen kan zich niet meer

helemaal zelf verzorgen en heeft hulp nodig bij zijn

medicatie. Voor blijvende ondersteuning bieden wij

verpleging, verzorging en begeleiding die het mogelijk

maken om zo zelfstandig mogelijk te blijven en de regie

over eigen leven zoveel mogelijk te behouden.

Tineke is zorgondernemer en (wijk)verpleegkundige en heeft drie wijkteams sinds 2016 in Lunteren, Ederveen en Veenendaal



Bij HappyNurse staan verpleegkundigen voorop. Wij 

werken vanuit hun werkelijke behoeften: van betekenis 

zijn voor andere mensen, vakkundige en persoonlijke 

groei, professionele autonomie en horen bij een sterk 

merk en team van gelijkgestemden. We zijn een 

organisatie voor en door verpleegkundigen. We komen 

allemaal uit de zorg en spreken de taal. Onze passie 

voor het vak en ons ondernemerschap maken 

HappyNurse tot een inspirerend netwerk van 

professionele zorgverleners. Daar willen de beste 

verpleegkundigen graag werken omdat ze er kunnen 

kiezen voor het werk waar ze het beste in zijn en waar 

ze de meeste voldoening van krijgen. Waar ze happy van 

worden. En tegelijk houden zij de ruimte om ook goed 

voor zichzelf te zorgen. En die energie ervaren onze 

klanten direct. Happy Nurse, Happy Patiënt.

We zetten Nurses 
in hun kracht

met de visie
 

van Marijke
-HAPPY NUR

SE -

Marijke J. Horstink is oprichter en algemeen directeur van HappyNurse sinds 2008.



met de 
uitzendkracht

en 

van Denise
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zorginstellingen
zijn flexibel

HappyNurse Uitzendbureau wordt gerund door lokale

ondernemers. Zij bieden hun klanten, de

zorginstellingen, een hoge mate van continuïteit en

service. Zij selecteren bovendien de beste en meest

betrouwbare zorgprofessionals zodat zij de

zorginstellingen kunnen voorzien van de beste fl exibel

inzetbare verpleegkundigen en verzorgenden. En door

de verpleegkundigen en verzorgenden arbeid op maat te

bieden neemt hun tevredenheid en plezier in het werk

toe. Daarnaast geven we ze meer aandacht en

perspectief en regelmatig gelegenheid om zich

verder te scholen in onze HappyCampus.Denise is zorgondernemer en heeft drie uitzendbureau’s sinds 2012 in Woerden, Rotterdam en DenHaag.



Maik is verpleegkundige en heeft twee wijkteams sinds 2016.

HappyNurse Thuiszorg draagt bij aan betere zorg. 

Dat doen we door ondernemende hoogopgeleide 

verpleegkundigen die zelf een wijkteam runnen en zorg 

leveren aan cliënten in de wijk. De verpleegkundigen 

hebben professionele vrijheid en kiezen als ondernemers 

voor hoge kwaliteit van zorg en een hoge mate van 

service. Zij selecteren de meest vakbekwame 

verpleegkundigen en verzorgenden in hun team. 

Zij zorgen voor steeds dezelfde vertrouwde gezichten 

bij de cliënten, zij nemen meer de tijd, geven aandacht 

en hebben respect voor de leefstijl van hun cliënten. 

Garantie voor kwaliteit dus. De cliënt heeft waar 

mogelijk altijd de regie. Dat is voor de verpleegkundigen 

en de verzorgenden in het team ook veel fi jner werken. 

En dat merken onze cliënten.

Thuiszorg wordt 
persoonlijk

door de aand
acht 

van Maik
-HAPPY NUR

SE -



Rudi is verpleegkundige en heeft een uitzendbureau sinds 2011 en een 

wijkteam sinds 2016. Margot is franchisenemer en heeft een uitzendbureau 

sinds 2015. Steffi  e is verzorgende IG in opleiding sinds 2015.

HappyNurse heeft de ambitie om de beste en leukste 

werkgever te zijn voor haar verpleegkundigen. Als 

uitzend organisatie willen wij de beste gespecialiseerde 

leverancier van fl exibel verpleegkundig personeel zijn en 

als thuiszorgorganisatie de beste leverancier van 

hoogwaardige zorg thuis. Bij HappyNurse draait het 

allemaal om de verpleegkundigen: als zij happy zijn, 

dan zijn onze opdrachtgevers dat ook. En dat 

maakt HappyNurse een inspirerende partner voor 

zorginstellingen, cliënten, ondernemers in de zorg en 

zorgprofessionals. Happy Nurse. Happy Patiënt.

zo maken we heel 
nederland happy

10.000 
van deze gr

aag
-HAPPY NUR
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Happy Nurse 
Happy Patiënt

HappyNurse is een landelijk werkend uitzendbureau en thuiszorgorganisatie. We geloven dat zorg beter kàn en móet. 

Met de kracht en kwaliteit van individuele zorgverleners. Want als je de ruimte krijgt om beter te worden in je vak en 

op de juiste plek ingezet wordt, dan kom je tot échte aandacht voor je patiënten of cliënten. En daar wordt iedereen 

gelukkig van. Onze missie is dan ook: ‘Happy Nurse. Happy Patiënt’. 

In communicatie vertellen we dit in één zin:  

HappyNurse, beter. Dat is onze belofte waarmee we 

de waardering van onze klanten willen krijgen. Wij 

beschouwen het als onze taak om steeds te begrijpen 

hoe we klanten en cliënten nog beter kunnen bedienen. 

Wij verdiepen ons in de zorg en blijven altijd kijken hoe 

het beter kan.

Kernwaarden: H-A-P-P-Y

De letters van onze naam staan voor onze kernwaarden. 

Hartelijk: we zijn verbindend en betrokken, bij onze 

klanten en hun patiënten (uitzendbureau), bij onze 

cliënten (thuiszorg) en bij elkaar;

Ambitieus: onze belofte is beter;

Persoonlijk: wij geloven in authenticiteit, wij zien het 

liefste dat iedereen in zijn kracht staat;

Pragmatisch: wij zijn ondernemend, daadkrachtig, 

oplossingsgericht en snel;

Y-genwijs: kennis, vakkundigheid en ervaring geven 

ruimte aan professionele vrijheid en eigen-wijsheid.

Mensenwerk

Wij zijn zo goed als onze mensen. Ze werken vanuit 

intrinsieke motivatie en passie voor de zorg, plezier om 

anderen verder te helpen (aan een baan, aan talent, aan 

zorg) en zijn gedreven om kansen te pakken voor hun 

onderneming. Ze kiezen nooit voor de quick win, maar 

gaan voor lange termijn inhoudelijke samenwerking en 

kwaliteit van dienstverlening. Altijd goed, en snel als 

het moet. HappyNurse. Beter.

Meer weten? Kijk op happynurse.nl



happy nurse
happy patiënt
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