Hoe werkt het?
Inschrijving ZZP-er bij Kraamzorggezocht
Als je je wilt aanmelden bij Kraamzorggezocht.nl is dat heel simpel. Je gaat naar de website en vult je
gegevens in bij het tabje AANMELDEN ZORGPROFESSIONAL. Je kan dan meteen een profiel
aanmaken. Dit profiel is echter niet meteen zichtbaar.

Wanneer je bent aangemeld, nemen wij telefonisch contact met je op om persoonlijk kennis te
maken. Graag ontvangen we onderstaande documenten spoedig via email
(ZZP@kraamzorggezocht.nl). Aan de hand van onderstaande documenten kunnen we daarna je
overeenkomst(en) opstellen en naar je mailen ter ondertekening.
•
•
•

een certificaat of screen shot van registratie in het Kwaliteitsregister Kraamzorg (KCKZ);
een kopie van een recent uittreksel van het handelsregister Kamer van Koophandel (niet
ouder dan 2 jaar);
een VOG verklaring niet ouder dan een half jaar, mocht je deze niet hebben kan deze door
ons worden aangevraagd. (wil je dat dan bij ons aangeven per mail)
(je ontvangt dan een mail met een activatie link)

Je persoonlijke pagina
Op de site kan je je persoonlijke pagina maken. Deze wordt nadat alle overeenkomsten zijn getekend,
en wanneer er aan de voorwaarden is voldaan, geactiveerd.

Persoonlijke tekst:
Je hebt op je persoonlijke pagina de mogelijkheid om jezelf in een persoonlijke tekst te presenteren.
Denk aan: waar ben je goed in, hoeveel ervaring heb je, etc. Het is niet de bedoeling dat je verwijst
naar je eigen website of je telefoonnummer achterlaat. Voor je eigen klanten is dit niet nodig want zij
kennen je al, aan nieuwe klanten zullen wij je introduceren.






Wie ben je
Wat doe je
Wat is je kracht
Geen telefoonnummer
Geen persoonlijke website

Kwalificaties:
Vervolgens heb je de mogelijkheid je kwalificaties op te geven. Je bent bijvoorbeeld lactatiekundige,
je hebt je EHBO gehaald of je bent babymasseur. Let op! Deze diploma’s hoef je niet te uploaden. Je
hebt deze per slot van rekening al via de mail aan ons gestuurd.






Lactatiekundige
Babymasseur
EHBO
Ervaring met tweeling
Etc etc

Foto:
Om jezelf te laten zien, plaats je een foto van jezelf op je persoonlijke pagina. Denk dan aan een foto
van jou in werkkleding, tegen een neutrale achtergrond. Het gaat om een presentatie van jezelf,
zoals je ook aan het werk bent. Het gaat om jou, dus zorg dat alleen jij op de foto staat.
Tip: Ga tegen een neutrale muur staan en laat iemand een foto van je maken met je mobiel. Even
uploaden, klaar.






Voorbeeld:

Neutrale foto
Alleen jijzelf op de foto
Presenteer jezelf zoals je in een gezin bent. Is dat met uniform, dan je uniform aan op de
foto
Geen vakantie foto, houd het professioneel
Mocht je en foto hebben met een mooie/leuke baby dan hebben wij schriftelijk
toestemming nodig van de ouder van de baby. Dit moet officieel vastgelegd worden via
formulier toestemmingsformulier foto (te downloaden via de website)

Agenda:
Naast je profiel waarin je jezelf presenteert, is er een agendafunctie op je persoonlijke pagina. Jij
geeft hier aan wanneer je wel/niet beschikbaar bent voor een zorg. Het is van belang dat je deze
goed bijhoudt, zodat gezinnen die op zoek zijn naar kraamzorg, kunnen zien of je beschikbaar bent.

