
Wil je werken als
kraamzorgverzorgende?

www.shgzorg.nl

Ben je geïnteresseerd om via SHG als
zzp’er in de kraamzorg te werken?
Bezoek onze website www.shgzorg.nl
Bel 0187 - 48 91 73
Maandag t/m vrijdag van 9.00 - 11.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag ook van 19.00 - 21.00 uur
Of mail een sollicitatiebrief naar praktijkopleiders@shgzorg.nl



Kraamzorg
via SHG

SHG bemiddelt
in professionele
zorg

SHG is een landelijk opererende 
stichting die bemiddelt in kraamzorg. 
De verzorgenden werken zoveel 
mogelijk regionaal. Alle verzorgenden 
zijn als zzp’er werkzaam.

SHG gaat uit van de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland en heeft 
zich ten doel gesteld te bemiddelen in 
kraamzorg ten behoeve van
gezinnen behorend tot de 
gereformeerde gezindte.

Wat betekent voor u / voor ons 
christelijke zorg?
Dit betekent onder andere:
– Gods Woord in de Statenvertaling.
– Zondagsheiliging.
– Geen tv.
– Verantwoord mediagebruik.

Zie verder ons identiteitsdocument op 
onze website.

Als ZZP-er in de kraamzorg bij de SHG kijk je verder. Je 
hebt oog voor moeder en kind en de gezinssituatie. Door 
deze aandacht weet je goed in te spelen op de zorgvraag 
van de cliënt en haar gezin en lever je kraamzorg op maat. 
Je hebt een goed inlevingsvermogen en je denkt creatief 
en proactief mee. Gebeurt er iets onverwachts? Dan weet 
je daar goed mee om te gaan. Door het bouwen aan een 
vertrouwensrelatie kun je precies inspelen op wat nodig is. 

We hebben respect voor elk nieuw leven en voor elke 
zorgvrager.

We zijn op zoek naar kraamverzorgenden die 
professionaliteit en aandacht voor de persoonlijke zorg van 
de cliënt hoog in het vaandel hebben staan. Waarbij wij ook 
het devies van de SHG in het oog houden; ‘tevredenheid 
door kwaliteit met behoud van identiteit’.

Wil jij ons met je inbreng versterken, solliciteer dan voor een 
stage plek.

Kraamzorg is een uniek en bijzonder vak
Waarom?
•  De mensen zijn ontzettend blij met jouw hulp, adviezen en begeleiding. Je kunt daadwerkelijk iets 

betekenen voor mensen, je helpt ze op één van de belangrijkste momenten in hun leven, namelijk de 
eerste week van het leven van hun kind! Als kraamverzorgende ben jij het visiteplaatje van de SHG. Jij 
zorgt er mede voor dat het kraamgezin terug kan kijken op een goede kraamtijd. 

•  De inhoud van het werk is heel afwisselend, je werkt met je handen maar ook met je hoofd en hart! In 
de kraamzorg werken alleen professionals die trots zijn op hun vak en dit ook uitstralen.

•  Je ondersteunt mensen in hun kracht. Bevallen en opstaan is geen ziekte, maar het is wel een grote 
lichamelijke inspanning zowel voor de moeder als de baby. In de kraamzorg werk je in principe 
met gezonde mensen die echter wel tijdelijk wat hulp en ondersteuning nodig hebben. Het is heel 
boeiend te zien en te ervaren hoe een gezin aan het eind van de kraamtijd weer zelfstandig verder kan 
door jouw steun, adviezen, deskundigheid en praktische hulp. 

•  Het is nooit saai, want na 8 dagen vertrek je weer naar een nieuw gezin! Je ontmoet heel veel mensen 
en ieder gezin is uniek.  

•  Als Kraamverzorgende assisteer je bij bevallingen, dat is heel bijzonder en mooi om mee te mogen 
maken.

‘Werken via SHG geeft me veel voldoening. Je kunt alle zorg geven die een kraamvrouw en een baby nodig hebben.’

Bij de SHG bieden we 
kraamzorg vanuit een 
reformatorische achtergrond 
aan gezinnen door het 
hele land. De medewerkers 
ontmoeten elkaar tijdens 
scholingsmomenten, team 
overleggen en intervisies. 
Hierdoor blijft de onderlinge 
betrokkenheid groot. We 
werken volgens de protocollen 
van KCKZ (KennisCentrum 
KraamZorg) en bieden met 
kennis en kwaliteit zorg aan 
onze zorgvragers.


