
 

Vacature Partusassistent Kraamverzorgende 
 
Bo Geboortezorg gaat in samenwerking met Arons Zorg, Welkom Kraamzorg en Natus Kraamzorg (en te 
zijner tijd nog meer KSV leden) een aparte partus poule voor de kraamzorg opzetten (in een pilot) voor de 
bevallingen in de regio Den Bosch, Oss, Uden en de Bommelerwaard. Deze gespecialiseerde 
kraamverzorgende voor partusassistentie verzorgt een deel van alle thuisbevallingen en/of verplaatste 
thuisbevallingen op de verloskamers. Tijdens de avondwacht of nachtwacht worden zij als eerste ingezet, 
zodat zij (met een verhoogde kans) ook daadwerkelijk uren kunnen werken.  
 
Tot de werkzaamheden van een partusassistente Avondwacht en Nachtwacht behoren het: 
 

• Treffen van voorbereidingen voor de bevalling. 

• Assisteren van de verloskundige tijdens de bevalling thuis of bij verplaatste (poliklinische) 
bevallingen in het ziekenhuis. 

• Verzorgen, observeren en controleren van kraamvrouw en de baby. 

• Het verlenen van de eerste opvang thuis bij het kraamgezin na ontslag uit het ziekenhuis. 

• Je werkt nauw samen met de verloskundigen en andere Geboortezorg professionals in jouw 
werkgebied. 

 
Werken op rooster  
 
Een groot voordeel van een baan als partusassistente in een partuspoule is dat je op rooster werkt.  
Je diensten worden in overleg ingepland en bestaan uit avond- en nachtdiensten. Deze functie is dus goed 
te combineren met een gezin, privéleven of studie.  
 
Dit vragen wij van jou 
 

• Een afgeronde opleiding tot kraamverzorgende met inschrijving bij het Kenniscentrum kraamzorg. 

• Je bent in staat om zelfstandig en probleemoplossend te werken. 

• Je bent bereid om flexibel te werken en met regelmaat in de avond en nacht te werken. 

• Je bent leergierig, enthousiast, betrokken en staat open voor vernieuwing. 

• Je woont in of op de rand van ons werkgebied. 

• Je hebt een geldig rijbewijs en beschikking over een auto. 

• Je bent in het bezit van een VOG. 
 
Werkgebied 
 
Het werkgebied is verdeeld in 2 VSV’s (Verloskundige Samenwerkingsverbanden), elk gebied bevindt  
zich rondom een ziekenhuis. De twee ziekenhuizen, waar wij mee samenwerken in deze pilot zijn het 
Ziekenhuis Bernhoven in Uden en Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.  
 
Wij bieden  
 

• Eigen regie op jouw beschikbaarheid 

• Cao Kraamzorg (FWG 35 salariëring) 

• Inzetgarantie met wachtvergoeding 

• Vaste verloskundigenpraktijken waarmee je nauw samenwerkt 

• Werken voor betrouwbare en toonaangevende aanbieders van kraamzorg in de regio 

• Uren in overleg 
 
Vragen/solliciteren?  
 
Is je interesse gewekt? Heb je vragen? Wil je meedoen? Neem contact op met: 

• HRM van Welkom Kraamzorg via hrmkraamzorg@welkomkraamzorg.nl of 

• Marjon Plasman van Arons Zorg Marjon.plasman@aronszorg.nl of  

• Dré van Ballegooijen van Natus Kraamzorg info@natus.nl  
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