
 
 

 
 

Vroedvrouwenpraktijk De Bron is op zoek naar 
een ervaren collega vroedvrouw op zelfstandige 
basis 
 
Ben je een gedreven, gepassioneerde vroedvrouw (M/V/X) 
met een hart voor de eerste lijn en heb je minstens twee jaar 
ervaring in het begeleiden van bevallingen?  
  

● Heb je eerbied en respect voor het fysiologisch 
geboorte proces 

● Ben je leergierig  
● Ben je flexibel en heb je een groot 

aanpassingvermogen  
● Heb je oog voor kwaliteit 
● Heb je energie en een groot engagement  
● Wissel je graag dagen met een vaste structuur af met 

dagen vol boeiende uitdagingen waarin je al jouw 
competenties maximaal kan inzetten 
 

Dan ben jij misschien de kandidaat die we zoeken.  
 
 
Wij zijn een bloeiende vroedvrouwen praktijk in Gent die er 
naar streeft om een geborgen, kwaliteitsvolle, integrale en 
continue zorg te bieden tijdens zwangerschap, geboorte en 
het eerste levensjaar . Wij benaderen de (toekomstige) ouders 
steeds met eerbied en respect voor de bewuste keuzes die zij 
(willen) maken.  
Wil jij deze visie samen met ons uitdragen en de praktijk 
verder uitbouwen? Aarzel dan niet om contact met ons op te 
nemen.  
 
 
 
 



Wij bieden  
 

● Een voltijdse tewerkstelling in Gent (het aantal uren is 
bespreekbaar)  

● Ondersteuning door ervaren collega’s 
● Een aangename werkomgeving in een bloeiende 

praktijk  
● Een persoonlijke en kwaliteitsvolle begeleiding 
● Een praktijkruimte 
● Een gezamenlijk gedragen wachtsysteem met ervaren 

vroedvrouwen 
● Wekelijks overleg in team 

 
 
 
Je werk omvat de volgende domeinen:  
 

● Uitvoeren van medische controles tijdens de 
zwangerschap  

● Begeleiden van zwangerschapscursussen in groep en 
individuele infosessies 

● Begeleiden van arbeid thuis en bevalling thuis of in het 
ziekenhuis  (na inwerkperiode)  

● Postnatale begeleiding 
● Actieve deelname aan de werking van de praktijk 

 
 

We verwachten dat je 
 

● Minstens twee jaar ervaring hebt in het begeleiden van 
de arbeid en bevalling 

● In Gent woont en beschikt over een rijbewijs en eigen 
wagen  

● Je werk zelfstandig kan plannen en organiseren  
● Gemotiveerd de doelen probeert te behalen tijdens je 

inloopperiode 
● Vol enthousiasme meestapt in onze praktijk  
● Als je onverwachts geconfronteerd wordt met 

veranderingen, je dan probleemloos kan switchen naar 
nieuwe taken die deze verandering met zich 
meebrengt.  

● Onder wisselende omstandigheden efficient blijft 
werken. 

● Actief luistert naar anderen en probeert hun 
beweegredenen of positie te begrijpen. Voor je 
werkomgeving ben je om deze reden een 



gewaardeerde gesprekspartner waarmee men goed 
kan samenwerken    

● Op regelmatige basis relevante bijscholingen volgt  
● Bereid bent bij te dragen in de kosten die een 

inloopperiode/werken bij onze praktijk met zich mee 
brengt  

● Actief zelf om feedback vraagt en reflecteert  
 
 
 
Pluspunten zijn: 
 

● Werkervaring als vroedvrouw 
● Ervaring met (thuis-) bevallingen 
● Bijkomende relevante opleidingen 
● Een aanbevelingsbrief van iemand in het werkveld  

 
 
 
Heb je interesse? Stuur dan je CV en motivatiebrief zo snel 
mogelijk naar info@vroedvrouwendebron.be. We sluiten 
de sollicitatieperiode af op 10 januari 2022. 
 


