
 
 

 

Ter versterking van ons perinataal team zijn we dringend op zoek naar een: 

enthousiaste en gemotiveerde vroedvrouw 

in vast dienstverband en voor onmiddellijke indiensttreding. 

 

Een goede start van het leven begint in de buik. Het is onze missie om onze kwaliteitszorg in 

Vlaams-Brabant zo toegankelijk, breed en laagdrempelig mogelijk te maken. Hierbij werken we 

intensief samen met andere zorgpartners zodat we onze ervaring en deskundigheid optimaal 

kunnen delen. Op die manier kunnen zoveel mogelijk gezinnen - inclusief de kwetsbare - optimaal 

genieten van de beste omkadering en ondersteuning, zowel tijdens als na de zwangerschap. 
 

Om ons perinataal team te versterken, zijn we op zoek naar een vroedvrouw die: 

• Uitblinkt in het verlenen van pre- en postnatale vroedkundige zorg volgens de meest recente 

wetenschappelijke inzichten en richtlijnen. 

• Actief betrokken is bij het beleid van onze vzw. 

• Met plezier meewerkt aan de projecten van ons Expertisecentrum Kraamzorg en zelf ook graag 

de schouders zet onder nieuwe initiatieven, vaak met extra aandacht voor kwetsbare gezinnen. 

• Enthousiast samenwerkt met andere eerstelijnspartners zoals huisartsenpraktijken en 

gezondheidscentra. 

• Energie krijgt van het geven van workshops en webinars voor onze cliënten. 

 

Wat wij van jou verwachten: 

• Je hebt je diploma als vroedvrouw op zak en eventueel al enkele jaren ervaring. 

• Je bent beschikbaar voor weekendpermanenties en avondwerk en bent in het algemeen erg 

flexibel: op sommige dagen is het drukker dan anders. 

• Je kan je volledig vinden in onze missie. 

• Je bent leergierig en geïnteresseerd in de nieuwste ontwikkelingen. 

• Je respecteert het beroepsgeheim, bent integer en gaat discreet om met patiënteninformatie. 

• Je gaat loyaal om met voorgeschreven procedures, afspraken en protocollen. 

• Je bent stressbestendig en denkt/handelt oplossingsgericht. 

• Je kan goed overleggen en werkt graag samen met collega’s en andere zorgvertrekkers. 

• Je bezit een basiskennis van de courante PC-toepassingen. 

• Je bent perfect Nederlandstalig, schrikt er niet voor terug een workshop in het Engels te geven 

en durft je ook te uiten in het Frans. 

• Je schrikt er niet voor terug om een presentatie, vorming of webinar te geven. 

• Je hebt een rijbewijs B en een auto ter beschikking voor dienstverplaatsingen. 

• Je woont in de omgeving van Leuven of bent bereid er te komen wonen. 

 

Wat wij jou te bieden hebben: 

• Een deeltijdse job in vast dienstverband. 

• Een boeiende, gevarieerde en uitdagende functie in een warm en hecht team, waarbij je elke dag 

opnieuw bijleert en gevoed wordt door de kennis van het Expertisecentrum Kraamzorg. 

• Een correcte vergoeding volgens de gekende barema’s, aangevuld met maaltijdcheques. 

• De deskundige ondersteuning van een toegewijd administratief team, dat helpt met het onthaal, 

de planning én de facturatie. 

• De kans om elke dag opnieuw te zorgen voor (aanstaande) moeders en baby’s. 

 

Interesse?  

Stuur zo snel mogelijk een mail met CV en motivatiebrief naar els.vermeulen@debakermat.be en 

overtuig ons dat jij de gedroomde kandidaat bent! 


