
Wij kraamzorg bieden met een plus op 
alle fronten.

Kwaliteit de basis vormt voor onze 
dienstverlening. En wij dit afstemmen 

op de persoonlijke wensen en 
behoeften van het gezin en daarbij 

buiten de kaders denken.

Het takje staat voor 
gezondheid en nieuw 

leven.

Ik bekend 
sta om mijn 
positiviteit

Wist je dat …

KraamPlus op zoek is naar 
kraamverzorgenden met een Plus 

in Drenthe en Groningen

Geïnteresseerd? 

Lees dan snel 
verder!



• Je bent zelfstandig en doortastend en gaat daarbij invoelend te werk. Je 
begrijpt wat het inhoudt om onzichtbaar aanwezig te zijn.

• Doorgaans word je ingezet bij gezinnen die specifiek om jou vragen of 
vragen: “wij willen de meest ervaren kraamverzorgende” (voor ons is dit 
niet leeftijdgebonden).

• Je vindt het belangrijk deel uit te maken van een gedegen organisatie die 
oprecht betrokken is bij het vak. Zelf heb je ook ideeën over wat de plus 
inhoudt. (Wij vinden het leuk als je jouw ideeën met ons wilt delen, want 
in onze samenwerking geldt 1+1=3!).

• Je weet wat belangrijk is tijdens de bevalling en kraamperiode. Dat wat 
het belangrijkste is, handel je als eerste af. Je weet wie je moet 
betrekken, mocht de nood aan de man zijn. 

• Je coacht en ondersteunt het kraamgezin op eigen-wijze in het 
verzorgen, leren kennen en begrijpen van het kindje. Daarbij heb je oog 
voor alle gezinsleden (ook de viervoetige;-) ). 

• Het protocol is volgend, niet leidend. Natuurlijk handel je professioneel 
verantwoord. 

Het is jouw passie het verschil 

te maken in de kraamzorg, 

zowel in het gezin als in de 

samenwerking met het 

professionele netwerk. 

• Je ondersteunt het gezin in een gezonde leefstijl.
• Je geeft het kraamgezin zoveel vertrouwen in eigen kunnen, dat ze hun 

eigen hart durven vertrouwen in de zorg voor hun kindje.
• Ook op momenten dat de kraamweek even niet de roze wolk is, weet je 

er een roze randje aan te geven. 

Is het volgende op jou 
van toepassing? 

Dan maken we graag 
kennis!

Wat je verder nog moet weten 



• KraamPlus is een frisse organisatie met ambitie en ervaren mensen. 
• Wij richten ons op gezinnen die bewust kiezen voor kwaliteit. 
• We werken in kleinschalige, regionale teams waar je in verbinding staat 

met je collega’s. 
• Ook in onze arbeidsvoorwaarden bieden wij een plus en die bespreken 

we graag in een persoonlijk gesprek met je. Een dienstverband voor 
onbepaalde tijd maakt hier onderdeel van uit. 

• Wij gaan voor een duurzame relatie met onze medewerkers en daarvoor 
investeren we graag in jou!

• Onze passie is het verschil maken binnen de kraamzorg naar de 
medewerkers. Wij geloven dat wanneer we jou in je kracht zetten de 
beste zorg bij het gezin terecht komt. 

• En daar willen we je graag zo goed mogelijk in faciliteren, door een écht 
uitdagend opleidingsaanbod, zinvolle werkbijeenkomsten waar je 
geïnspireerd vandaan komt en een team met gelijkwaardige en 
gelijkgestemde collega’s. 

• Uiteraard bieden we je de ruimte om invulling aan je vak te geven 
volgens jouw professioneel inzicht. 

Maak je interesse kenbaar. Dat mag op een 

eigentijdse of tijdloze wijze, waarmee wij een 

representatieve indruk krijgen van wie je bent 

en wat je kan. Je motivatie en CV kun je 

sturen naar info@kraamplus.nl

Heb je nog vragen? Bel dan met Anda of Rose 

op 0592 - 74 95 00.

• KraamPlus staat ook voor haar medewerkers voor een gezonde leefstijl. 
Dat betekent voeding voor de geest waardoor je blijvend wordt 
geïnspireerd, gemotiveerd en uitgedaagd. 

• Daarnaast geven we je zoveel mogelijk praktische kennis, tips en 
ervaringen mee zodat je kan inspelen op de wensen en behoeften van 
de gezinnen van nu. Maar wel vanuit een realistisch kader. 

• Practice what you preach; voor jezelf en voor de gezinnen waar je werkt. 

Wat je verder nog 
moet weten …

We verheugen ons op jouw komst!


