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1 Daarom een meerjarenplan 2021-2025 

De wereld om ons heen is in verandering. Regionale, landelijke en internationale 
ontwikkelingen hebben invloed op de geboortezorg en op het werk van verloskundigen. Als 
vereniging spelen wij proactief in op deze ontwikkelingen. Ook volgen wij het 
maatschappelijke debat op thema’s zoals diversiteit en anti-discriminatie. De beste 
geboortezorg staat hier niet los van. 
 
Met dit meerjarenplan laten wij als vereniging zien aan welke ambities wij de komende vijf 
jaar werken. Met een duidelijke stip op de horizon. Zo spelen we proactief in op 
ontwikkelingen om ons heen, zonder onze koers uit het oog te verliezen. Dit zorgt ervoor dat 
leden en stakeholders weten wat ze van onze vereniging mogen verwachten. 

2 Onze visie 
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Elke zwangere vrouw krijgt persoonlijke, continue zorg door een verloskundige. Zo dragen 
verloskundigen bij aan goede medische zorg en een positieve zwangerschap en 
bevallingservaring en de beste start voor ieder kind; de basis voor een gezond leven.  

Onze visie ligt ten grondslag aan alles wat de vereniging doet en daarmee ook aan dit 
meerjarenplan. Een belangrijke ambitie is dan ook het implementeren van de visie in de regio. 
Zo gaat de visie ook écht leven. 
 
Vier elementen 
De visie bestaat uit de onderstaande vier elementen: 

1) Persoonlijke, continue zorg door de verloskundige voor elke vrouw 
2) Medische zorg gecombineerd met sociale verloskunde 
3) Actief inzetten van technologie 
4) De toekomstbestendige verloskundige 

In ‘De verloskundige in 2030’ lees je meer over de visie en deze vier elementen. 
 
3 Onze missie 

De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) is de beroeps- en 
brancheorganisatie van en voor verloskundigen en streeft naar de beste1 geboortezorg voor 
zwangere vrouwen, hun partners en (ongeboren) kinderen. De KNOV heeft een kleine 4000 
(aspirant)leden en is een vereniging die dicht bij haar leden staat. De leden worden 
ondersteund door een professioneel bureau. Elke zwangere verdient de beste geboortezorg, 
verloskundigen hebben hierin een cruciale rol en treden daarin op als haar partner. Als 
verbindende partij in de zorg leveren verloskundigen samen met netwerkpartners de zorg die 
zwangeren nodig hebben.  
 
Onze missie: 
“De KNOV staat voor het leveren van de beste¹ geboortezorg die zwangeren nodig hebben. De 
Nederlandse geboortezorg behoort aantoonbaar tot de meest toegankelijke, doelmatige en 
kwalitatief beste zorg ter wereld. Het levert de best mogelijke start voor elke moeder en ieder 
kind en is daardoor de basis voor een gezond leven.” 
 
4 De vereniging KNOV 

 

 
 Figuur 1. Organogram KNOV 
 
Verloskundigen zijn het hart van onze vereniging 
 
1 Kwalitatief hoogwaardige zorg (best beschikbaar evidence, gecombineerd met 
wensen/behoeften van de vrouw en de inhoudelijke expertise van de zorgverlener), 
woman-centred en waar shared-decision making centraal staat 
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Alle leden, het bureau én het bestuur vormen samen de KNOV. Met de hele vereniging werken 
wij aan de beste2 geboortezorg. Verloskundigen, onze leden, zijn het hart van onze vereniging. 
Wij zijn een vereniging van en voor leden.  
 
Senior programmamanagers van het bureau zijn het aanspreekpunt voor leden: in de regio én 
op inhoudelijke dossiers  
Op het bureau van de KNOV werken zes senior programmamanagers. Zij vormen de schakel 
tussen alles wat regionaal en landelijk (en internationaal) speelt. Zij kennen ieder hun 
specifieke regio en zijn daar het aanspreekpunt, zij vertalen de ontwikkelingen naar landelijk 
beleid en koppelen de kansen uit het landelijk beleid weer terug naar de regio’s. Doordat zij 
ieder een eigen expertisegebied hebben, bundelen zij als team de krachten samen. Het doel 
van hun aanwezigheid is de geboortezorg regionaal en landelijk te bewegen in de richting van 
onze stip aan de horizon: onze missie en visie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Zes KNOV-regio’s 
 

Kwaliteit en wetenschap 
 

Preventie Onderwijs en registers 

Innovatie en ICT Financiën Juridisch 
 

 
Figuur 3. Expertisegebieden senior programmamanagers 
 
Samenwerken tussen bureau en leden in commissies, werkgroepen en raden 
Het bureau van onze vereniging werkt samen met de leden. Dat gebeurt binnen werkgroepen, 
commissies en raden. Het bureau kan niet zonder deze groepen; de verloskundige kennis en 
expertise komt immers vanuit de leden. Bij de aftrap van dit meerjarenplan formeert elke 
senior programmamanager een eigen klankbordgroep met leden, die hen adviseert over 
inhoudelijke vraagstukken op hun expertisegebied.  
 
Ondersteuning vanuit het bureau  
Op het bureau zijn ondersteunende diensten aanwezig die zorgen voor het goed functioneren 
van de vereniging. Communicatieadviseurs van het bureau zorgen ervoor dat kennis snel 
wordt gedeeld met alle leden. De public affairs adviseur richt zich specifiek op het behartigen 

 
2 Kwalitatief hoogwaardige zorg (best beschikbaar evidence, gecombineerd met 
wensen/behoeften van de vrouw en de inhoudelijke expertise van de zorgverlener), 
woman-centred en waar shared-decision making centraal staat 
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van de belangen van verloskundigen richting stakeholders, de overheid, de politiek en in de 
media. Verder houden medewerkers van het bureau de kwaliteitsregisters, het 
scholingsaanbod en de ledenadministratie actueel. Ook beantwoorden zij vragen van leden 
en regelen en bewaken zij de financiële en administratieve taken. 
 
Directie, bestuur en ALV  
De directeur geeft leiding aan het bureau en is integraal verantwoordelijk voor de resultaten 
van het bureau. De directeur vertegenwoordigt de vereniging en waarborgt een eenduidige 
boodschap naar buiten. Het bestuur is koersbepalend en stelt kaders op die passen bij de 
wensen van de leden. Ook heeft het bestuur een representatieve rol, zowel naar de leden als 
extern. Vanuit haar bestuurlijke verantwoordelijkheid toetst het bestuur door het jaar heen in 
hoeverre de resultaten worden behaald. De ALV is het hoogste orgaan. Het bestuur legt twee 
keer per jaar verantwoording af aan de ALV over het gevoerde en te voeren beleid. 

 
5 Onze koers 

Onze koers is gericht op het behalen van de beste geboortezorg voor zwangeren en hun 
partners met de cruciale rol van verloskundigen hierin. Dat is onze stip op de horizon. Om de 
verloskundigen hierin te ondersteunen richten wij ons op vijf resultaatgebieden, waarbinnen 
we onze ambities beschrijven. In de periode 2021 tot en met 2025 richten wij ons op het 
realiseren van die ambities. Zo houden wij focus.  

5.1 Resultaatgebied 1. Werken in partnerschap met zwangeren 
 
Elke zwangere verdient de beste zorg rondom de geboorte van haar kind. Van 
zwangerschapswens tot de zorg na de bevalling kan een zwangere rekenen op persoonlijke en 
continue zorg door een verloskundige, waarbij medische- en sociale verloskunde wordt 
gecombineerd. Als vereniging maken wij mogelijk dat verloskundigen (toekomstige) 
zwangeren en hun partners goed kunnen begeleiden en informeren over gezondheidsgedrag 
en zorg rondom de geboorte van hun kind. Wij zorgen ervoor dat we inzicht hebben in de 
wensen van zwangeren. We weten aan welke informatie zwangeren behoefte hebben en hoe 
technologie daarbij kan helpen. Een constructieve samenwerkingsrelatie met 
cliëntenorganisaties voor zwangeren is daarom essentieel.  
 

Ambitie 1 Verloskundigen zijn de vertrouwende, persoonlijke en continue 
zorgverleners van de zwangeren.  

 

Ambitie 2 De KNOV heeft een proactieve en constructieve samenwerkingsrelatie met 
landelijke cliëntenorganisaties. De leden van de KNOV hebben eenzelfde 
samenwerkingsrelatie op regionaal niveau.  

5.2 Resultaatgebied 2. Behalen van resultaten in de regio 
 
Geboortezorg speelt zich af in de regio en rondom de zwangere. De komende jaren 
implementeren wij als vereniging daarom de vier pijlers uit de visie 2030 in de regio’s. Als 
onderdeel daarvan bieden wij een management development programma en faciliteren wij 
verloskundigen in regionale verbanden. Dit met het doel dat verloskundigen goed toegerust 
zijn op taken zoals de ontwikkeling van regionale richtlijnen en het verstevigen van 
samenwerkingsverbanden met stakeholders. In de regio’s verbinden de senior 
programmamanagers best practices en goede voorbeelden aan elkaar en dragen deze uit 
naar de leden en aan de landelijke tafels.  
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Ambitie 3 Alle regio’s zijn door de senior programmamanagers actief en proactief 
ondersteund in het implementeren van de pijlers van de visie: ‘de verloskundige in 
2030’. 

 

Ambitie 4 De senior programmamanagers verbinden best practices en goede 
voorbeelden uit regio’s aan elkaar en dragen deze uit naar leden in de regio en aan de 
landelijke tafels. 

5.3 Resultaatgebied 3. Lobbyen voor de beste geboortezorg  
 
Als vereniging staan we regionaal en landelijk bekend als centrale speler in het netwerk van 
de geboortezorg. We spreken met één stem en zijn naast vertegenwoordiger van de 
beroepsgroep, ook vertegenwoordiger van de geboortezorg. De unieke waarde van de 
verloskundige als persoonlijke, continue zorgverlener voor de zwangere én als zorgverlener 
die het medische domein koppelt aan het sociale domein staan landelijk én regionaal op de 
agenda en centraal in de lobby van de KNOV. Als verenging hebben we een stevige en 
constructieve relatie met stakeholders en netwerkpartners. Ook in het internationale veld. Zo 
leren we als vereniging van de partijen en landen om ons heen én zetten we onze 
internationale positie ook in bij de landelijke lobby voor de beste geboortezorg. 
 

Ambitie 5 De unieke waarde van de verloskundige als persoonlijke, continue 
zorgverlener voor de zwangere én als zorgverlener die het medische domein koppelt 
aan het sociale domein staat landelijk én regionaal op de agenda en centraal in de 
lobby van de KNOV. 

 

Ambitie 6 De KNOV heeft zich regionaal en landelijk gepositioneerd als centrale speler 
in het netwerk van de geboortezorg. Zij heeft met alle andere spelers een constructieve 
samenwerkingsrelatie en wordt door het ministerie van VWS en lagere overheden 
(ZiNL, NZa) gevraagd mee te denken bij grote beleidsveranderingen. 

5.4 Resultaatgebied 4. Verbeteren van de kwaliteit van de verloskunde 
 
Om de kwaliteit van de verloskundige zorg continu te verbeteren, faciliteren wij als vereniging 
verloskundigen in het werken via een kwaliteitscyclus. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
daarin een essentiële plek. We werken samen met wetenschappelijke instituten, 
universiteiten en de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) voor wetenschappelijk 
onderzoek. We volgen wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen en verspreiden 
deze kennis onder verloskundigen. Ook vertalen we deze ontwikkelingen naar bruikbare 
kwaliteitsinstrumenten en dragen we zorg voor een geactualiseerd beroepsprofiel die 
aansluit bij de visie. We bieden betrouwbare en betekenisvolle data op basis waarvan 
verloskundigen kunnen leren en verbeteren. Om de kwaliteitscyclus rond te maken bieden we 
scholing aan passend bij de visie. 
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Ambitie 7 Verloskundigen zijn en worden actief opgeleid en ondersteund in het werken 
met een kwaliteitscyclus, zodat ze de kwaliteit van hun zorg continu kunnen 
verbeteren. Dit betekent dat ze: 
- op de hoogte zijn van (internationale) wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen over de kwaliteit van verloskunde 
- gebruik kunnen maken van kwaliteitsinstrumenten 
- beschikken over betrouwbare en betekenisvolle informatie 
- scholing kunnen volgen en benodigde vaardigheden eigen kunnen maken. 

5.5 Resultaatgebied 5. Belangenbehartiging en serviceverlening aan verloskundigen 
 
Als vereniging behartigen wij de belangen van verloskundigen, omdat wij geloven dat een 
sterke positie van verloskundigen bijdraagt aan betere zorg voor zwangeren en hun partners. 
Wij zetten ons ervoor in dat verloskundigen ‘gewoon’ zorgverlener kunnen zijn, maar 
tegelijkertijd ook weten binnen welk (regionale) speelveld zij deze zorg verlenen. Naast 
talenten kijken we ook naar toekomstperspectieven voor het (zware) vak van verloskundigen.  
Het bureau deelt kennis met leden over landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor 
verloskundigen. Ook biedt het bureau ondersteuning bij het vinden van oplossingen van 
knelpunten en vragen van leden. De serviceverlening van het bureau sluit aan bij de 
behoeften van de leden. 
 

Ambitie 8 De belangen van verloskundigen die bijdragen aan de goede geboortezorg 
zijn en worden aan alle landelijke en regionale tafels uitgedragen. 

 

Ambitie 9 Alle leden kunnen meelezen met de voor hen belangrijke ontwikkelingen en 
activiteiten van het bureau van de KNOV en zijn daardoor in staat hun onmisbare 
inhoudelijke bijdrage, zowel landelijk als regionaal, te leveren. 

 

Ambitie 10 Leden zijn betrokken bij de KNOV. Minimaal 80% van de leden is tevreden of 
zeer tevreden over de serviceverlening van het bureau.  

 

6 Strategische communicatie  

Om de belangen van de beroepsgroep optimaal te behartigen, moeten we onze gezamenlijke 
stem op het juiste moment, met de juiste boodschap, bij de juiste stakeholder voor het 
voetlicht brengen. Het strategisch communicatie- en public affairs beleid zorgt ervoor dat we 
agendabepalend worden en onderwerpen op de politieke en maatschappelijke agenda weten 
te krijgen. Dit vergt een proactieve en planmatige aanpak en een goede uitwisseling tussen 
het bureau en de leden. Voor deze proactieve aanpak is een strategische communicatie- en 
public affairs kalender ontwikkeld die niet alleen op landelijk, maar ook op regionaal niveau 
zijn doorvertaling krijgt.  

De strategische communicatie- en public affairs kalender 
Op de strategische communicatie- en public affairs kalender staan 12 prioriteitsonderwerpen 
die we gedurende de looptijd van het meerjarenplan agenderen. Hierbij is goed gekeken naar 
maatschappelijke ontwikkelingen en de agenda van de Tweede Kamer. In samenwerking met 
de leden worden de onderwerpen uitgediept en van praktijkvoorbeelden voorzien. Bij de 
lancering van ieder nieuw onderwerp vragen we als vereniging persaandacht en zoeken we 
aandacht van regionale en nationale stakeholders. Hiermee vragen we aandacht voor de 
verloskunde, de beroepsgroep en de regio. Alle overige onderwerpen krijgen eveneens de 
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nodige communicatie-ondersteuning, maar niet in dezelfde mate en met dezelfde intensiteit 
als de prioriteitsonderwerpen. Door ons meer te focussen op wat we met elkaar echt 
belangrijk vinden, is de verwachting dat we daarmee namelijk meer bereiken. 

 

Figuur 4. Strategische communicatie- en public affairs kalender 

7 Meerjarenbegroting 2021-2025 

Uitgangspunten financieel beleid  
Als vereniging hanteren wij de volgende uitgangspunten bij het financieel beleid:  
• Een gezonde exploitatie-/resultatenrekening met een resultaat van 1-2% op de eigen 

inkomsten (lees: contributies, afdrachten, registers en overige inkomsten). Het 
resultaat op subsidiegelden is nul.   

• Een beleidsrijke begroting waarbij gelden gekoppeld zijn aan de resultaatgebieden en 
jaardoelstellingen. 

• Een planning & control cyclus die bestaat uit een begroting gevolgd door 
kwartaalrapportages aan het bestuur met heldere uiteenzetting van afwijkingen en 
verwachtingen voor het einde van het jaar en noodzakelijke bijstellingen om binnen de 
door de ALV vastgestelde begroting te blijven.  

• Samenwerking met de financiële commissie bij de jaarrekening en begroting conform 
het opgestelde reglement. De financiële commissie doet grondig onderzoek naar de 
inhoud van de jaarrekening/begroting, bevraagt de penningmeester en directeur, 
vormt zich een oordeel over de kwaliteit van de jaarrekening en begroting en adviseert 
de ALV om hiermee wel of niet in te stemmen. 

 
Meerjarenbegroting 2021-2025  
In onderstaande tabel lees je welke middelen de vereniging in de periode 2021-2025 naar 
verwachting nodig heeft om de ambities uit dit meerjarenplan te realiseren. Vervolgens 
beschrijven wij de uitgangspunten die zijn gehanteerd bij het opstellen van de 
meerjarenbegroting en volgt een toelichting.   
 
 
Baten              
Contributies              
Afdrachten              
Registers              
Overige inkomsten              
ZonMw              
VWS              
SVA              
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Kosten per resultaatgebied                   
Partnership met zwangeren            
Resultaten in de regio            
Lobbyen voor de beste geboortezorg            
Verbeteren van de kwaliteit van de vk            
Belangenbehartiging  en service aan vk            
 
 
Uitgangspunten meerjarenbegroting 
Bij het opstellen van de meerjarenbegroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:   
• De inkomsten en uitgaven 2021 komen overeen met de jaarbegroting 2021 (zie 

hoofdstuk 9).  
• De inkomsten uit eigen vereniging zijn vanaf 2021 over de jaren aangepast aan de 

verwachte algemene stijging van het prijspeil (indexatie).   
• De subsidie van ZonMW loopt af eind 2022. We zijn ervan uitgegaan dat we ook in de 

jaren daarna weer aanspraak kunnen maken op Kwaliteitsgelden voor Verloskunde 
(incl. indexatie).   

• De tweejarige subsidie van VWS loopt af eind 2021. We zijn ervan uitgegaan dat we ook 
in de jaren daarna jaarlijks op een subsidie kunnen rekenen.  

• De driejarige subsidie van het Samenwerkingsverband Verantwoord Alcoholgebruik 
(SVA) loopt af eind 2020. Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat deze wordt 
verlengd. Deze staat voor 2021 en verder op nul. 

• De kosten van het bureau zijn verdeeld over de resultaatgebieden.   
• Het resultaat op verenigingsgelden (contributies, afdrachten, opbrengsten registers en 

overige opbrengsten) ligt tussen de 1-2%.  
 
De KNOV zet  in op subsidiegelden om de kwaliteit van de zorg steeds verder te verbeteren. 
Met de subsidiegelden als aanvulling op onze eigen inkomsten kan de KNOV meer bereiken 
voor de geboortezorg en in een kortere tijd. Deze werkwijze behoedt ons bovendien voor 
risico’s, omdat de werkzaamheden nagenoeg geheel worden uitgevoerd door een flexibele 
schil van externen met gerichte expertise.  
Het wegvallen van subsidiegelden heeft daarom geen  gevolgen dat het bureau van de KNOV 
in haar personeelsbestand moet krimpen.  Alle toegekende subsidiegelden worden besteed. 
 
Toelichting meerjarenbegroting  
De inkomsten zijn hierboven toegelicht bij de uitgangspunten meerjarenbegroting.  
De kosten zijn toebedeeld aan de resultaatgebieden die de vereniging heeft vastgesteld in het 
Meerjarenplan 2021-2025: 
• De kosten voor 1. Partnership met Zwangeren zijn inclusief de besteding van de 

subsidiegelden van VWS en SVA en betreffen met name op preventie gerichte 
activiteiten. 

• De kosten voor 2. Resultaten in de regio zijn inclusief de besteding van circa 50% van de 
ZonMw-kwaliteitsgelden en hebben betrekking op ondersteuning in en van de regio. 
Enerzijds betreft dit aanwezigheid in de regio van senior programmamanagers. 
Anderzijds gaat het bijvoorbeeld om kennisdeling in de regio op  landelijke thema’s 
(bijv. op juridisch, financieel, preventie, onderwijs of ICT-vlak),  kwaliteit en wetenschap 
of van de visie op de geboortezorg in 2030. 

• De kosten voor 3. Lobbyen voor de beste geboortezorg betreffen onze ambities om de 
unieke waarde van de verloskundige als continue zorgverlener op de kaart te zetten 
zowel regionaal, landelijk als internationaal. Hieronder vallen vooral onze public affairs 
en stakeholders management-activiteiten zoals het verder uitbouwen en onderhouden 
van het netwerk in Den Haag, regionaal en in het zorgveld, maar ook het actief lobbyen 
ter beïnvloeding van beleid.    
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• De kosten voor 4. Verbeteren van de kwaliteit van de verloskunde zijn inclusief de 
besteding van de andere circa 50% van de ZonMw-gelden. Een belangrijk deel hiervan 
betreft bijvoorbeeld de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden, e-learning, het duiden 
van wetenschappelijk onderzoek, maar ook activiteiten gericht op studenten en de 
toekomstbestendige verloskundige.  

• De kosten voor 5. Belangenbehartiging en serviceverlening aan verloskundigen 
betreffen vooral ledenservice en communicatie.  
 

8 Jaarplan 2021 

Het jaar 2021 wordt naar verwachting een spannend jaar. We weten niet hoe de 
coronapandemie zich gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de geboortezorg en het werk 
van verloskundigen. Daarnaast staan in 2021 de verkiezingen centraal en krijgen we een 
nieuw kabinet.  

Voor ons als vereniging is 2021 het jaar waarin we bouwen aan vertrouwen. Vertrouwen dat 
we met onze vereniging elke dag werken aan de beste geboortezorg en de cruciale rol van de 
verloskundige hierin.  

Hieronder lees je wat wij als vereniging en specifiek als bureau concreet in 2021 doen in lijn 
met de ambities uit het meerjarenplan.  

Ambitie 1 Verloskundigen zijn de vertrouwende, persoonlijke en continue 
zorgverleners van de zwangeren. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 ‘Samen beslissen’ is een essentieel onderdeel van een gelijkwaardig partnerschap tussen 
cliënt en verloskundige. In 2021 is één (inter)nationale best practice op het gebied van 
samen beslissen binnen de vereniging gedeeld. Deze best practice kan worden gebruikt 
in de beroepspraktijk van verloskundigen.  

2 Verloskundigen spelen een belangrijke rol om integrale preventie rond zwangerschap en 
geboorte goed gestalte te geven. In 2021 zijn de doelstellingen voor de KNOV uit de CPZ 
preventieagenda voor de geboortezorg 2018-2022 behaald: 
- Voorlichting en Risicosignalering 
- Voorlichting en Screening 
- Individuele en groepsvoorlichting, risicosignalering en doorverwijzing  
- Focus op kwetsbare groepen  
- Vroegtijdige begeleiding en inzet kraamzorg tijdens de bevalling 
De uitkomsten geven verloskundigen handvatten in de gesprekken met (kwetsbare) 
zwangeren en in de positionering in het sociaal domein.  

3 Verloskundigen spelen een belangrijke rol om integrale preventie rond zwangerschap en 
geboorte goed gestalte te geven. In 2021 zijn de doelstellingen voor de KNOV uit het 
nationaal preventieakkoord 2019-2021 behaald:  
- Stopadvies zwangere vrouwen die roken (2020) 
- Zorgpaden stoppen met roken (2020)  
- Verbeteren communicatie door zorgprofessionals 
- Updaten en verder implementeren van ‘Alcoholvrij Zwanger’  
- Bespreekbaar maken van alcoholgebruik  
De uitkomsten geven verloskundigen handvatten in de gesprekken met (kwetsbare) 
zwangeren en in de positionering in het sociaal domein.  
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4 Een geboortezorgplan helpt een zwangere om haar wensen en verwachtingen voor de 
bevalling bespreekbaar te maken. In 2021 levert het bureau een bijdrage aan het format 
individueel geboortezorgplan onder leiding van het CPZ. Hierdoor komen de 
benodigde onderdelen vanuit verloskundig perspectief in het plan te staan. 

5 Het VIPP-programma Babyconnect stimuleert de digitale gegevensuitwisseling tussen 
zorgverleners en tussen de verloskundige en zwangere. In 2021 zijn de helft van de VSV’s 
aangesloten bij Babyconnect door o.a. een stimulerende rol vanuit de KNOV. 

6 Door eHealth toepassingen kunnen verloskundigen hun beroepsuitoefening meer 
cliëntgericht en efficiënter organiseren. Het bureau deelt in 2021 drie best practices met 
de leden over eHealth en waar dit een rol kan spelen in de relatie en communicatie 
tussen de verloskundige en zwangere. 

7 Om de screeningen tijdens de zwangerschap en na de geboorte te verbeteren deelt het 
bureau in 2021 de terugkerende ontwikkelingen binnen de RIVM-screeningen met leden. 
We zetten in op een betere integratie van prenatale screening en reguliere zorg.  

 

Ambitie 2 De KNOV heeft een proactieve en constructieve samenwerkingsrelatie met 
landelijke cliëntenorganisaties. De leden van de KNOV hebben eenzelfde 
samenwerkingsrelatie op regionaal niveau. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Om beter zicht te hebben op de wensen van cliënten, is op landelijk niveau in 2021 de 
samenwerking tussen landelijke cliëntenorganisaties3 en de KNOV geformaliseerd 
binnen samenwerkingsafspraken.  

2 Om de samenwerking in de regio tussen verloskundigen en zwangeren te verstevigen, 
geeft de KNOV in 2021 advies over passende formalisering van regionale cliëntenraden 
van zwangeren zoals beschreven in de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg.  

 

Ambitie 3 Alle regio’s zijn door de senior programmamanagers actief en proactief 
ondersteund in het implementeren van de pijlers van de visie: ‘de verloskundige in 
2030’. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Om een start te maken met het regionaal implementeren van de visie Verloskundige 
2030, brengt het bureau in 2021 in iedere KNOV-regio in kaart welke ondersteuning 
leden nodig hebben om de visie te implementeren.  

2 Met het Management Development Program (MDP) kunnen leden hun bestuurlijke 
vaardigheden en hun managementvaardigheden verstevigen. Ook besteedt het 
programma aandacht aan persoonlijk leiderschap en onderhandelen. In 2021 hebben 
minimaal 50 leden deelgenomen aan het Management Development Program (MDP). 
Het programma is in elke KNOV-regio gestart.  

 

 
3 Hieronder scharen wij ook organisaties (zoals expertisecentra) die helpen bij het bereiken 
van alle doelgroepen van zwangeren  
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Ambitie 4 De senior programmamanagers verbinden best practices en goede 
voorbeelden uit regio’s aan elkaar en dragen deze uit naar leden in de regio en aan de 
landelijke tafels. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Met de Kwaliteitsgelden Verloskunde van ZonMw zetten we projecten uit die 
aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in 
regio’s. De ondersteunende instrumenten beroepspraktijk zijn uitgevoerd in 2021 
zoals beschreven in de ZonMw-aanvraag 2021 (deelproject C): 
- Best practices van de WHO-aanbevelingen (navelstrengbloedinzameling en -opslag; 
twinning als stimulans voor continuïteit van zorgverlener) 
- Implementatie positieve gezondheid 
- Pool van wetenschappelijke adviseurs  
- Uiteenzetting wetenschappelijk onderzoek 
- Dienstencentrum ten behoeve van het werkveld 
- Aanpak versterking kwaliteit perifere regio’s 
- Aanpak kwaliteit en continuïteit van verloskundige zorg in een veranderende context 
- Landelijke monitor kwaliteitsbeleid 

2 Om ervoor te zorgen dat leden kunnen leren van elkaar, deelt het bureau in 2021 best 
practices en goede voorbeelden met de verschillende regio’s via een dashboard op de 
website. Leden kunnen via het dashboard gemakkelijk toegang krijgen tot best practices.  

 

Ambitie 5 De unieke waarde van de verloskundige als persoonlijke, continue 
zorgverlener voor de zwangere én als zorgverlener die het medische domein koppelt 
aan het sociale domein staat landelijk én regionaal op de agenda en centraal in de 
lobby van de KNOV. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Om verloskundigen duidelijkheid te bieden over de koers die we varen met bekostiging 
voor integrale geboortezorg, heeft de werkgroep Integrale Geboortezorg in 2021 de 
visie op passende bekostiging voor integrale geboortezorg uitgewerkt tot een plan van 
aanpak. Dit plan van aanpak biedt handvatten en ondersteuning in het 
bekostigingsvraagstuk.  

2 We zetten in op de verloskundige als continue zorgverlener. Om dit te realiseren 
werken we in 2021 de visie op de verloskundige uit als continue zorgverlener tot een 
plan van aanpak. 

3 In 2021 is in kaart gebracht hoe Nieuw-Zeeland, Canada, Engeland/Schotland en 
Zweden de verankering van de positie van de verloskundige in de maatschappij voor 
elkaar hebben gekregen. De relevante uitkomsten zijn gedeeld met leden en vertaald in 
minimaal drie aanbevelingen voor de landelijke lobby.  

 

Ambitie 6 De KNOV heeft zich regionaal en landelijk gepositioneerd als centrale speler 
in het netwerk van de geboortezorg. Zij heeft met alle andere spelers een constructieve 
samenwerkingsrelatie en wordt door het ministerie van VWS en lagere overheden 
(ZiNL, NZa) gevraagd mee te denken bij grote beleidsveranderingen. 
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 Doelstellingen 2021  

1 In 2021 is de visie van de KNOV op de beste geboortezorg en de toegevoegde waarde van 
de verloskundigen geagendeerd in landelijke strategie- en beleidsvorming op 
relevante beleidsterreinen en op politiek niveau. 

2  Om proactief invloed uit te oefenen op landelijk (geboortezorg) beleid, is er in 2021 elk 
half jaar structureel overleg met de vijf tot tien meest invloedrijke landelijke 
stakeholders (overheid, politiek, beroeps- en belangenverenigingen4).  

3 Om de lobby voor verloskundigen te versterken en om snel te beschikken over 
internationale ontwikkelingen, is in 2021 de structurele samenwerking met 
internationale zusterorganisaties binnen de ICM en EMA gecontinueerd door een 
actieve bijdrage te hebben aan de maandelijkse vergadering.  

4 De vijf tot tien meest invloedrijke stakeholders (ook in het medisch en sociaal 
domein) zijn per regio in beeld gebracht, zodat het bureau leden kan ondersteunen om 
met deze stakeholders stappen te zetten om de geboortezorg te verbeteren. 

5 Om de samenwerking met verloskundigen in opleiding (VIO) te verbeteren, is in 2021 de 
relatie met studenten (verloskundigen in opleiding) verbeterd. Dit houdt in dat het 
contact met VIO is geïntensiveerd. Twee keer per jaar vindt een vergadering plaats 
tussen KNOV en VIO. Daarnaast worden studenten actief benaderd om een bijdrage te 
leveren in de diverse werkgroepen, commissies en raden om het beleid van de 
vereniging mee vorm te geven. 

 

Ambitie 7 Verloskundigen zijn en worden actief opgeleid en ondersteund in het werken 
met een kwaliteitscyclus, zodat ze de kwaliteit van hun zorg continu kunnen 
verbeteren. Dit betekent dat ze: 
- op de hoogte zijn van (internationale) wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen over de kwaliteit van verloskunde 
- gebruik kunnen maken van kwaliteitsinstrumenten 
- beschikken over betrouwbare en betekenisvolle informatie 
- scholing kunnen volgen en benodigde vaardigheden eigen kunnen maken. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Om nieuwe wetenschappelijke inzichten op te leveren die bijdragen aan de 
verloskundige beroepspraktijk, is in 2021 een strategieplan op wetenschap inclusief 
wetenschapsagenda opgeleverd. Met universiteiten, wetenschappelijke instituten en de 
Samenwerkende Opleidingen Verloskunde is de wetenschapsagenda gedeeld en zoveel 
mogelijk de samenwerking opgezocht.  

 
4 Onder andere het Ministerie van VWS; NZa; ZN; Tweede Kamer; CPZ; NVOG; 
Patiëntenfederatie NL; NVK; Federatie van VSV’s; BO geboortezorg; NVZ; NFU; NBvK 
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2 Met de Kwaliteitsgelden Verloskunde van ZonMw zetten we projecten uit die 
aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in 
regio’s. De kwaliteitsstandaarden (ontwikkeling, herziening en/of implementatie) zijn 
opgeleverd of liggen op schema met beschreven planning in de ZonMw aanvraag 2021 
(deelproject A en B): 
- MDR Anemie 
- MDR Opsporing en foetale groeivertraging 
- Herziening KNOV standpunt Vrouwelijke genitale verminking 
- MDR Hypertensie 
- MDR Spontane vaginale baring + module maternale monitoring 
- MDR Module postnatale zorg na een sectio 
- Indicatoren integrale geboortezorg 
- Participatie ontwikkeling kwaliteitsstandaarden derden 
- Kwaliteitsstandaarden gedurende Covid-19 pandemie 
- Implementatie MDR Serotiniteit; 
- Implementatie standaard Miskraam 
- Implementatie Verloskundige Indicatielijst (VIL) 
- Implementatie praktijkgerichte Best Practices Integrale Geboortezorg 
- Implementatie van objectieve, eenduidige en vindbare informatie 
De uitkomsten van deze kwaliteitsstandaarden dragen bij aan de kwaliteit van de 
beroepsuitoefening en samenwerking van verloskundigen. 

3 Om te prioriteren welke projecten bijdragen aan betere kwaliteit van de verloskundige 
beroepsuitoefening, is samen met de Commissie Kwaliteitsbeleid in 2021 een 
‘kennisagenda kwaliteitsbeleid 2022 en verder’ opgesteld. Deze agenda bevat een 
prioritering van kwaliteitsonderwerpen die input biedt voor het kwaliteitsbeleid van de 
KNOV en volgende ZonMw aanvragen. 

4 Als eerste stap om de kwaliteit van de beroepsuitoefening van alle verloskundigen 
eenduidig vorm te geven en te monitoren, is in 2021 een plan opgeleverd voor een 
toekomstbestendig kwaliteitsregister voor zowel verloskundigen in de eerste als 
tweede lijn.  

5 Eén kwaliteitsregister voor echoscopie draagt bij aan een eenduidige 
beroepsuitoefening.  In 2021 is de samenwerking met de Beroepsvereniging 
Echoscopisten Nederland (BEN) geïntensiveerd, wat eind 2021 heeft geleid tot een 
gezamenlijk kwaliteitsregister voor echoscopie gerealiseerd. 

6 Om te verbeteren op basis van betekenisvolle informatie, is in 2021 een plan van aanpak 
opgeleverd voor het toepassen van een kwaliteitscyclus voor kwaliteitsindicatoren en 
het goed en volledig registreren aan de bron.  

7 Met een nieuwe betekenisvolle PREM krijgen verloskundigen inzichten in de ervaren 
zorg van de cliënt ,om daarmee de kwaliteit van de verloskundige zorg te verbeteren. 
Een nieuwe betekenisvolle PREM binnen de indicatorenset Integrale Geboortezorg is in 
2021 door de KNOV en o.a. CPZ ontwikkeld. 

8 Alle verloskundige informatiesystemen zijn in 2021 in staat om gegevens aan te leveren 
bij Perined volgens de nieuwe aanlevermethode HL7v3 voor een eenduidige manier van 
gegevensuitwisseling. Hierdoor wordt relevante data inzichtelijk dat bijdraagt aan de 
beroepsuitoefening en samenwerking met netwerkpartners.  
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9 Een nieuw online dashboard met kwaliteitsindicatoren en overige interessante 
uitkomstmaten (MijnPerined) inclusief handleiding is in 2021 beschikbaar voor leden en 
is ondersteunend aan de kwaliteitscyclus voor verloskundigen.  

10 Om beveiligde informatievoorziening voor verloskundigen na te streven, is in 2021 een 
advies uitgebracht aan de leden over de juiste borging van o.a. AVG en cliëntenrechten, 
waaronder het recht op, en het veilig ontsluiten van, de toegang tot informatie.  

11 Om de toekomstgerichte verloskundige na te streven zoals beschreven in de visie, wordt 
met de Samenwerkende Opleidingen Verloskunde (SOV) een Master of Science 
Verloskunde ontwikkeld. In 2021 zijn samen met de SOV de contouren van deze master 
beschreven.  

 

Ambitie 8 De belangen van verloskundigen die bijdragen aan de goede geboortezorg 
zijn en worden aan alle landelijke en regionale tafels uitgedragen. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Om klinisch verloskundigen erkenning van hun positie en bevoegdheden in de klinische 
setting te geven, is in 2021 samen met de stuurgroep klinisch verloskundigen het 
scenario om de positie van de klinisch verloskundige juridisch geborgd te krijgen in 
wet- en/of regelgeving uitgewerkt.  

2 Om bij te dragen aan een sterkere positie van verloskundigen in de geboortezorg 
behartigt de KNOV de belangen van verloskundigen wat betreft: substitutie van zorg 
(JZOJP); normverlaging (meer tijd voor elke zwangere, meer persoonlijk contact en 
continuïteit van zorgverlener); tarieven CTG; Centering Pregnancy; spiraal.  

3 Om de positie van verloskundigen in de nieuwe wetgeving te borgen heeft de KNOV in 
2021 advies gegeven aan het Ministerie van VWS over aanpassingen van wetten/AMvB 
die lopen, waaronder de toekomstbestendige Wet BIG en de AMvB Acute zorg.  

4 Om de belangen van klinisch verloskundigen te behartigen heeft de KNOV in 2021 
advies gegeven bij de cao-onderhandelingen t.b.v. klinisch verloskundigen.  

5 Een geactualiseerde Beroepscode geeft verloskundigen, hun netwerkpartners en 
zwangeren duidelijkheid over verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de 
uitoefening van hun beroep. De KNOV levert in 2021 in samenwerking met de in te 
stellen Werkgroep juridische zaken een nieuwe (geactualiseerde) Beroepscode op.  

 

Ambitie 9 Alle leden kunnen meelezen met de voor hen belangrijke ontwikkelingen en 
activiteiten van het bureau van de KNOV en zijn daardoor in staat hun onmisbare 
inhoudelijke bijdrage, zowel landelijk als regionaal, te leveren. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 In 2021 wordt de beschikbare informatie en kennis op het bureau optimaal toegankelijk 
voor leden. Dit betekent dat in 2021: 
- er maandelijks minimaal 20-30 nieuwsberichten zijn gedeeld met leden; 
- de nieuwe website toegankelijk is gemaakt voor leden, inclusief de mogelijkheid om 
naar eigen interesse informatie op specifieke onderwerpen kunnen ontsluiten;  
- het ledentijdschrift De Verloskundige vier keer is uitgebracht.  
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2 Om kennis uit te wisselen is het belangrijk dat leden en medewerkers van het bureau 
elkaar voor specifieke kennis en ervaring kunnen vinden. In 2021 hebben 25% van de 
leden via ‘mijnknov’ op de website aangegeven welke specifieke competenties en 
specialisaties zij hebben en voor welk type vraagstukken zij kunnen worden gevraagd 
om mee te denken in de activiteiten van de vereniging.  

3 Via de social mediakanalen wordt nieuws sneller en beter verspreid naar leden. In 2021 
worden de social mediakanalen van de KNOV actief gebruikt om nieuws te verspreiden 
naar leden.  

4 Verloskundigen moeten elkaar en medewerkers van het bureau kunnen ontmoeten om 
kennis met elkaar te delen. In 2021 is hiervoor een vraaggerichte netwerkstructuur 
opgezet (bijvoorbeeld VTO, PLAZA, (I)VOZ of het Platform Klinisch Verloskundigen). 

 

Ambitie 10 Leden zijn betrokken bij de KNOV. Minimaal 80% van de leden is tevreden of 
zeer tevreden over de serviceverlening van het bureau. 

 

 Doelstellingen 2021  

1 Om verloskundigen te informeren over de verschillende instanties die betrokken zijn bij 
rechtspraak en geschillen, is in 2021 een evaluatie uitgevoerd van alle arbitrage 
commissies/ organisaties waar de KNOV mee samenwerkt.  

2 De KNOV heeft input geleverd t.b.v. een nieuwe model-toelatingsovereenkomst met 
ziekenhuizen die in 2021 wordt opgeleverd.  

3 Om bij te dragen aan professionalisering van de samenwerking binnen het VSV en de rol 
en positie van verloskundige daarin, is in 2021 input geleverd t.b.v. van een nieuwe 
model VSV overeenkomst.  

4 In 2021 zijn alle verzekeringen (rechtsbijstand; beroepsaansprakelijkheid; 
zorgverzekering; arbeidsongeschiktheid) die door de KNOV aan leden worden 
aangeboden geëvalueerd, zodat de verzekeringen aansluiten bij de behoefte van leden.  

5 Om gezamenlijk op te trekken op strategische onderwerpen voor het inkoopbeleid van 
zorgverzekeraars, is in 2021 een interne inkoopcyclus t.a.v. zorgverzekeraars ingericht. 
Zo worden leden tijdig geïnformeerd en betrokken om hun inbreng te geven.  

6 Om leden inzicht te bieden in ledengelden en de meerwaarde van hun lidmaatschap bij 
de KNOV, is in 2021 een onderzoek gedaan naar een passende afdracht van leden. 

7 Om ervoor te zorgen dat leden snel een antwoord krijgen op een urgente vraag, 
ontvangen leden in 2021 binnen vijf werkdagen een antwoord op vragen aan de 
helpdesk. In 2021 is de nieuwe Q&A veelgestelde helpdeskvragen van de afgelopen twee 
jaar toegepast binnen een chatbot. 

8 Om de dienstverlening van het bureau te verbeteren is in 2021 een 
ledentevredenheidsonderzoek uitgezet onder leden, zodat inzichtelijk is waar 
verbeterpunten liggen.  
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9 Jaarbegroting 2021 
 
In onderstaande tabel lees je welke middelen de KNOV in 2021 naar verwachting tot haar 
beschikking heeft en hoe wij de middelen inzetten om de doelstellingen uit het Jaarplan 2021 
te realiseren. Omdat het op verzoek van de ALV een beleidsrijke begroting is, is deze anders 
van opzet dan voorgaande jaren. De kosten zijn anders gerubriceerd, om meer inzichtelijk te 
maken hoe het geld ten goede komt aan de leden: communicatie en ledenservice, regio, 
bureau, onvoorzien. Hierdoor is beter zichtbaar waar de gelden aan worden besteed. In 
tegenstelling tot eerder begrotingen is er bijvoorbeeld geen grote post ‘overige kosten’ meer 
waarvan onduidelijk is wat de besteding is. 
 
Bij de baten is onderscheid gemaakt tussen eigen inkomsten (zoals contributie en afdrachten) 
en subsidiegelden. Van de eigen inkomsten (lees: inkomsten niet zijnde subsidies) besteedt 
de vereniging 30% aan communicatie en ledenservice, 39% aan de regio, 30% aan het bureau 
en er is een post onvoorzien van 1%.  
Het begrote resultaat voldoet aan het financiële uitgangspunt van een positief resultaat op 
eigen inkomsten  van 1-2%.  
 
De risico’s in de voorliggende begroting 2021 zijn gering en goed op te vangen met het 
positieve resultaat. 
 

Baten   
 

Contributies   

Afdrachten  
 

Registers  
 

Overige inkomsten  
 

Subsidie ZonMw 
 

Subsidie VWS  
 

Subsidie SVA          

 
Kosten      

 COMMUNICATIE EN LEDENSERVICE    

Communicatie    

Ledenservice    

REGIO    

Aanwezigheid in de regio    

Kwaliteit en wetenschap (Inter-)nationaal    

 ZonMw-subsidie   

Preventie Preventie   

 VWS-subsidie   
 

SVA-subsidie   

Onderwijs en Opleiding    
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Juridische zaken    

ICT en innovatie       

Financiën    

BUREAU    

Personeelskosten    

Overige personeelskosten          

Inhuur externe deskundigheid    

Afschrijvingen         

Bestuurskosten         

Huisvesting    

ICT    

Kantoorkosten    

Algemene Vergaderingen    

Overige algemene kosten           

Financiële baten en lasten    

ONVOORZIEN    

 

Toelichting jaarbegroting 2021 
Hieronder een toelichting op de onderdelen van de jaarbegroting.   

Baten   Toelichting 

Contributies  De inkomsten uit contributies zijn gebaseerd op de in 2020 te verwachten contributiebijdragen 
plus een kleine verhoging ter compensatie van de stijging van het prijspeil (indexatie).  

Afdrachten  De inkomsten uit afdrachten zijn gebaseerd op de in 2020 te verwachten afdrachten plus een 
kleine verhoging ter compensatie van de stijging van het prijspeil (indexatie).   

Registers  De opbrengsten van de registers zijn ongeveer gelijk aan de verwachte opbrengst van de registers 
in 2020.  

Overige 
inkomsten  

De overige inkomsten zijn gering en betreffen opbrengsten uit bijvoorbeeld E-learnings en 
sponsorbijdragen.  

Subsidie 
ZonMW  

Voor de periode 2020-2022 heeft ZonMW op jaarbasis subsidie toegekend. Het is aan de vereniging 
om hiervoor projecten in te dienen ter besteding van de subsidiegelden. De projecten zijn gericht 
op verbetering van de kwaliteit van de verloskunde.  

Subsidie VWS  De tweejarige VWS-subsidie komt voort uit het Nationaal Preventie Akkoord en betreft het project 
Vroegsignalering leefstijl en zwangerschap (alcoholpreventie). Van de totale subsidie resteert nog 
een bedrag in 2021 voor de implementatie, evaluatie en uitrol van ontwikkelde 
preventiematerialen gericht op zwangeren en verloskundigen.   

Subsidie SVA  De KNOV is mede-ondertekenaar van het Samenwerkingsverband Verantwoord Alcoholgebruik. 
Van deze subsidie rest nog een bedrag in 2021 plus een restant van uit 2020. Te besteden aan 
projecten gericht op vroegsignalering alcoholproblematiek bij zwangeren. 

  Resultaat                De begroting 2021 laat een positief resultaat zien van 1,95% op de verenigingsmiddelen. Dat     
                                      komt overeen met het streven naar een resultaat tussen de 1-2% op verenigingsmiddelen (zie    
                                      uitgangspunten financieel beleid). 
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Kosten   Toelichting 

Communicatie 
en 
ledenservice 

30% van de eigen inkomsten (lees: inkomsten niet zijnde subsidies) gaat naar communicatie en 
ledenservice. Onder communicatie vallen bijvoorbeeld het tijdschrift (4x per jaar), sociale media, 
de website, public affairs/stakeholders management en evenementen. Onder ledenservice vallen 
activiteiten als de helpdesk, kwaliteitsregisters, Geschilleninstantie Verloskunde, het 
ledentevredenheidsonderzoek en de collectieve rechtsbijstandverzekering voor klinisch 
verloskundigen (alleen voor KNOV-leden).  

Regio 66% van de totale begroting gaat naar ondersteuning van de leden in de regio.  
Kwaliteit en wetenschap: betreft met name personele kosten en vacatiegelden voor 
wetenschapsagenda, wetenschapscommissie, wetenschappelijk adviseurs, onderzoeken 
haalbaarheid KNOV-leerstoel, implementatie Positieve Gezondheid, Platform klinisch 
verloskundigen, Vertegenwoordigersoverleg, instandhouden verloskundig erfgoed (vh. Catharina 
Schrader Stichting), samenwerking en kennisuitwisseling internationaal, beheer ZonMW-gelden.  
Ongeveer 1/3 van de uitgaven uit eigen middelen op Kwaliteit en wetenschap gaat naar 
wetenschap. Ook elders in de begroting zitten gelden die ten goede komen aan (het duiden en 
uitdragen van) wetenschap (ZonMW-gelden, tijdschrift, website). 
Preventie: betreft met name personele kosten en vacatiegelden (werkgroepen) gericht op 
samenwerking met diverse partijen en deelname aan diverse projecten voor preventie op het 
gebied van alcohol, roken en voeding. Voorbeelden: RIVM, JGZ, Stuurgroep Lampion, Kansrijke 
Start, Preventie Akkoord, taskforce Rookvrije Start, echoconsortium etc. 
Tevens beheer subsidiegelden VWS en SVA. 
Onderwijs en opleiding: betreft met name personele kosten en vacatiegelden (werkgroepen) o.a. 
voor ontwikkeling Management Development-programma voor verloskundigen en master-
opleiding. De laatste ontwikkelt de KNOV in samenwerking met SOV, waar de kosten belegd zijn.  
Binnen deze portefeuille vallen ook de kwaliteitsregisters. Kosten hiervan zijn opgenomen bij 
Ledenservice.  
Juridische zaken: naast de gebruikelijke personele kosten betreft dit met name vacatiegelden voor 
de op te starten werkgroepen Wetgeving & Arbitrage, Overeenkomsten en contracten en 
Beroepscode.  
ICT en innovatie: naast personele kosten en vacatiegelden voor werkgroepen betreft dit de kosten 
van Perined .  
Financiën: betreft met name personele kosten en vacatiegelden voor werkgroepen (o.a. Integrale 
Geboortezorg) en kosten organisatie Plaza.  

Bureau Personeelskosten: betreft de personele kosten die niet (geheel) toe te bedelen zijn aan een van de 
andere rubrieken. Denk aan de financiële administratie, office management, ICT-ondersteuning 
en bureaumanagement.  
Overige personeelskosten: betreft met name teambuilding en onderzoek naar 
medewerkersbevlogenheid.  
Inhuur externe deskundigheid: inschatting, betreft m.n. accountantskosten, salarisadministratie en 
incidenteel inhuur van juridisch of HR-advies. 
Afschrijvingen: op o.a. E-learnings, Management Development-programma, registers, inventaris en 
ICT, meubilair etc.  
Bestuurskosten: (onkosten)vergoeding voor bestuur.  
Huisvesting: gebaseerd op werkelijke kosten 2020 plus aanpassing aan verwachte stijging prijspeil 
(indexatie). Betreft huur, servicekosten, parkeerkosten, verzorging planten. 
ICT: betreft kosten voor telefoon, mobiele telefoon, onderhoud en licenties etc. 
Kantoor: betreft kantoorkosten zoals kantoorartikelen, abonnementen, porto, kopieerkosten, 
drukwerk, verzekeringen en representatiekosten. 
ALV: de kosten voor twee algemene ledenvergaderingen. Uitgangspunt is dat deze vanwege Covid-
19 nog altijd digitaal plaatsvinden. Tevens vacatiegelden voor de financiële commissie. 
Overige algemene kosten: inschatting gebaseerd op het verleden. 
Financiële baten en lasten: te betalen bankkosten en rente. 

Onvoorzien               De post onvoorzien is 1%.  
 
Verdere verbeteringen financieel beleid in 2021 
In 2021 legt het bestuur drie voorstellen voor aan de ALV die het financieel beleid betreffen:  
• Een voorstel over de gewenste hoogte van de liquiditeit van de vereniging (uitgedrukt 

in current ratio) en hoe om te gaan met een te hoge liquiditeit. Bijvoorbeeld investeren, 
verlagen contributie/afdracht, of beleggen; 

• Een voorstel voor het gewenste minimale weerstandvermogen van de vereniging 
(uitgedrukt in een solvabiliteitsratio) om risico’s af te kunnen dekken.    



Meerjarenplan KNOV 2021-2025, inclusief jaarplan 2021 
DEFINITIEF (inclusief addendum) 

 
19  

• Onderzoek naar een toekomstbestendig systeem van contributieheffing en afdrachten. 
 
 
 
 
 
 
Addendum Meerjarenplan 2021-2025 en Jaarplan 2021 
 
Dit addendum omvat een uitwerking van enkele ambities/doelstellingen ter verduidelijking 
van het Meerjarenplan en Jaarplan. Instemming met het Meerjarenplan en/of Jaarplan 
betekent instemming met dit addendum.  
 
 
Ambitie 3:  
• De ambitie wordt aangevuld met de schuingedrukte zin: 
‘Alle regio’s zijn door de senior programmamanagers actief en proactief ondersteund in het 
implementeren van de pijlers van de visie: ‘de verloskundige in 2030’. Hierbij zijn verenigde 
regionale verloskundigen het uitgangspunt. 
• Extra jaardoelstelling: De KNOV stimuleert en ondersteunt de regio’s actief om tot 
een verloskundige coöperatieve organisatievorm en/of zorggroepvorming te komen.  
  
Ambitie 4: 
•       Aanvulling op jaardoelstelling 1: De KNOV ondersteunt de regio’s bij het ontwikkelen en 
implementeren van experimenten en innovaties.  
•       Aanvulling op jaardoelstelling 2: De senior programmamanagers verbinden de ervaringen 
en uitkomsten van de diverse initiatieven.  
  
Ambitie 7: 
•       Extra jaardoelstelling: De KNOV stimuleert en ondersteunt de verloskundigen om te 
komen tot monitoring en evaluatie van hun regionaal geleverde zorg, het komen tot een 
kwaliteitscyclus om continue te werken aan kwaliteitsverbetering.  
  
Ambitie 8: 
•       Extra jaardoelstelling 2021: Caseloaders worden ondersteund aangaande de BIG 
registratie en contractering. 
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