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Vacature: Kraamverzorgende & intaker 

Ben jij een enthousiaste en gemotiveerde kraamverzorgende en heb jij passie voor je vak? Ben je 
op zoek naar een uitdagende en afwisselende baan? Dan komen wij graag in contact met jou! 

 

Functie 
Als kraamverzorgende assisteer en ondersteun je de verloskundige bij een bevalling. Verzorg je 
de moeder en de baby, waarbij het fysiek en psychisch welbevinden centraal staan. Tevens geef 
je informatie en voorlichting aan de gezinsleden over de verzorging van de baby. Als 
kraamverzorgende heb je een signalerende rol waarbij de veiligheid en gezondheid van de baby 
centraal staat. Je coacht op de zelfredzaamheid van de moeder en haar gezin, zodat ze na 
afloop van de kraamzorg vol vertrouwen verder kunnen. Het uitvoeren van huishoudelijke taken 
maakt ook onderdeel uit van het takenpakket. 

Als intaker ben je de contactpersoon voor de zwangeren in jouw regio. Binnen 3 weken na 
inschrijving neem jij als contactpersoon van Kraamzorg VDA contact op met de zwangere, je 
beantwoordt eventuele vragen en je laat je gegevens achter zodat ze contact met je kunnen 
opnemen als er vragen zijn over kraamzorg gerelateerde zaken. Rond de 30 weken voer je een 
huisbezoek of telefonische intake uit. Je plant deze afspraken zelf met de zwangere en verwerkt 
deze in het systeem ISK. Benieuwd geworden? Check dan dit filmpje!  

 

 

Wat vragen wij? 
Je beschikt over een diploma kraamverzorgende en bent geregistreerd bij het Kenniscentrum 
kraamzorg (KCKZ). Je bent representatief, enthousiast, gemotiveerd, flexibel en cliëntgericht. Je 
bent bereid om in de avonden en nachten op wacht te staan en ingezet te worden. Tevens is een 
goede beheersing van de Engelse taal en het kunnen verlenen van partusassistentie een pré.  

Om naast je werk als kraamverzorgende, ook als intaker aan de slag te gaan dien je te 
beschikken over de volgende competenties: 

o Goede gespreksvaardigheden, ook in het Engels 
o Goede computervaardigheden 
o Schriftelijk kunnen rapporteren middels de SOAP techniek 
o Werk je minimaal 200 uur per jaar als kraamverzorgende bij Kraamzorg VDA 
o Basiskennis rondom de zorgverzekering, eigen bijdrage, bij indiceren et cetera. 
o Bekend zijn met de Arbo eisen en het uitvoeren van een Arbocheck 
o Bekend zijn met de baby uitzetlijst en het kunnen geven van voorlichting hierover 
o Bekend zijn met de Meldcode en vroegsignalering en bereid tot bijscholing hiertoe. 

 
Kun jij dit afvinken en ben je daarnaast flexibel/ bereid om een avond in de week beschikbaar te 
zijn voor het uitvoeren van intakes? Dan zoeken wij jou! 

 

Wat bieden wij? 
Jij zorgt voor onze cliënten en wij zorgen voor jou! Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform 
de CAO BO geboortezorg, salarisniveau FWG 35. Je neemt deel in het Pensioenfonds Zorg & 
Welzijn. Onregelmatige diensten worden conform CAO beloond. Je krijgt de mogelijkheid om in 
een rooster te werken, ook als je een groot contract hebt. Ook bieden wij de mogelijkheid tot het 
werken in korte blokken (4-5 dagen i.p.v. 8 dagen aaneengesloten). We bieden je scholingen aan 
voor je ontwikkeling en alle verplichte scholingen worden vergoed in tijd én geld! 

 

Vragen en/of belangstelling? 
Stuur jouw vragen of motivatie en Cv naar werkenbij@kraamvda.nl  

https://youtu.be/z9iAC4fP32w
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