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Inleiding 
Het bestuur van de KNOV draagt haar taken over aan een nieuw bestuur. Met het oog hierop heeft 
zij voorzien in een procedure voor het aanstellen van een nieuw bestuur. Bestuurders worden 
benoemd door de algemene ledenvergadering. Om te zorgen voor voldoende draagvlak en mandaat 
van leden voor het nieuwe bestuur, heeft het huidige bestuur een kiescommissie ingesteld. Daartoe 
zijn via twee ledenpeilingen leden gevraagd naar hun mening; een met betrekking tot de 
samenstelling van de kiescommissie en een met betrekking tot het al of niet werven van een externe 
voorzitter.  
De kiescommissie heeft drie verschillende functieprofielen opgesteld: voorzitter, bestuurder 
financieel-economisch en bestuurder algemeen. Op basis van deze profielen zijn vacatureteksten 
geschreven, waaronder die van bestuurslid algemeen. De benoeming gaat om een periode van drie 
jaar met optie tot herbenoeming van nog eens drie jaar. 
 
Sollicitatieprocedure1 
De vacatures zijn gepubliceerd op de KNOV website en op diverse andere kanalen. De kiescommissie 
heeft in totaal 21 reacties mogen ontvangen, waarvan 9 reacties van verloskundigen (KNOV leden). 
Vervolgens heeft ze diverse kandidaten gesproken in twee gespreksrondes. Daarnaast heeft een 
groep van 5 leden zich collectief als kandidaat-bestuur gemeld bij de kiescommissie. De 
kiescommissie is ook met hen als collectief in gesprek gegaan, aangezien individuele gesprekken niet 
werden aangegaan door de kandidaten.  
Na een zorgvuldige analyse heeft de kiescommissie besloten het collectief niet voor te dragen als 
bestuurskandidaten. 
Het collectief van 5 leden heeft besloten zich als collectief als bestuur kandidaat te stellen, daarbij 
gebruik makend van de mogelijkheden in artikel 16, lid 2 van de statuten: hun kandidatuur is 
bekrachtigd door leden, elk met instemming van tenminste 15 leden. 
 
Voordracht 
Het betreft de voordracht van de volgende vijf leden: Rebekka Visser, Joke Klinkert, Marieke Smith, 
Maaike van Rijn en Alieke de Roon. Ieder van hun stelt zich kandidaat voor de functie bestuurslid van 
de KNOV, op voorwaarde dat de andere vier kandidaten eveneens tot bestuurslid worden verkozen. 
Bijgaand treft u de motivatiebrieven en de CV’s van hun aan. 
 
 

 
1 Over het verloop en het resultaat van de sollicitatieprocedure is regelmatig gecommuniceerd via de 
website van de KNOV. 
 



Aan: de leden van de KNOV 

 

 

 

Betreft: Motivatiebrief Joke Klinkert RM MPH 

 

 

Geachte Collegae, 

 

“Many things that count cannot be counted but warmth and 

kindness are simply good in themselves” 

 

Dat is het motto van Verloskundigenpraktijk Vondelpark, mijn voormalige kleinschalige 

praktijk. 

 

Ik ben verloskundige sinds 1993 en in 2000 afgestudeerd als Master of Public Health aan de 

NSPOH. De verloskunde is voor mij altijd een enorme inspiratiebron geweest. Je kunt je hart 

gebruiken maar ook je hoofd en je handen.  

Vanaf mijn 18e wist ik: dit is het beroep voor mij, door een interview met een vroedvrouw in 

de Haagse Post. 

De zin die mij het meest trof was de opmerking; dat de een je bij het weggaan vraagt of je ook 

nog even de vuilniszak mee naar buiten wilt nemen, terwijl je bij de volgende een prachtig 

boeket krijgt omdat ze zo blij met je hulp zijn. 

 

Het is een enorm dienstbaar vak, altijd in contact met anderen. In de maatschappij en van 

sloppy buitenwijk tot luxe villa. Altijd met je voeten in de klei. 

 

Het besturen van een vereniging van verloskundigen is naast hard werken ook een bron van 

energie. Er heeft de laatste jaren een enorme professionaliseringsslag plaats gevonden. 

Verloskundigen organiseren VSV-overleggen, regionale overleggen, staan de pers te woord, 

voeren actie. En hebben een groeiend bewustzijn ten aanzien van de beleidsmatige en 

politieke omgeving waarin zij hun vak moeten uitoefenen en hoe zij zich daartoe kunnen 

verhouden. 

 

Ik ben 8 jaar bestuurder in Amsterdam geweest bij de Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam 

en Amstelland. Een mooie groep van 120 verloskundigen die van een kring in 2012 zijn 

uitgegroeid naar een vereniging met een B.V. met bedrijven, waaronder een Zorggroep. 

 

Mijn kracht als bestuurder is mijn belangstelling voor ondernemerschap in een 

maatschappelijke context met als leidraad de verloskundige waarden die de verloskundige 

organisatie zelf vaststelt. Ik werk op basis van een door de verloskundigen vastgestelde visie 

die handen en voeten krijgt in de organisatiestructuren en de zorg die verloskundigen vanuit 

die organisaties leveren. 

 

De kracht van de verloskundige is haar verbinding met het gezonde en normale. Dit is ook de 

kracht waar ik voor sta en die de leidraad is geweest voor alles wat ik in mijn beroepsleven 

heb nagestreefd. 

 



Naast dit alles heb ik goede kennis van financiering in de geboortezorg, ondernemerschap, 

organisatiestructuren en politieke en ambtelijke verhoudingen en hoe die te beïnvloeden. 

 

Graag stel ik mijn ervaring en kennis ter beschikking van onze vereniging in een team van vijf 

vrouwen die ook hun sporen in de verloskunde hebben verdiend en die hebben laten zien dat 

zij hart voor ons vak, de cliënt en vroedvrouwen hebben. 

 

Mocht je vragen hebben ben je van harte uitgenodigd om die te stellen, per mail, WhatsApp of 

telefonisch. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Joke Klinkert 

email  : jokeklinkert@gmail.com 

tel  : 06 167 888 33 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/johanna-klinkert-rm-mph-39461917/ 
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Contact

www.linkedin.com/in/johanna-
klinkert-rm-mph-39461917
(LinkedIn)

Top Skills
Public Health
Clinical Research
Treatment

Languages
english, french, german

Johanna Klinkert RM MPH
Ervaren bestuurder, directeur en biografisch coach i.o.
Amsterdam

Summary
Ik ben een innovatieve en resultaatgerichte leider met brede
ervaring op bestuurlijk en directie niveau in de geboortezorg. Ik
heb een stevige persoonlijkheid en ben gewend om directeuren
en professionals in verschillende lagen van de bedrijven van
verloskundigen aan te sturen op basis van de visie van de
organisatie's van verloskundigen. Opererend op academisch niveau,
zie ik de combinatie van humor, mensgericht en vakinhoudelijk
samenwerken als cruciaal om tot resultaten te komen. Ik durf zaken
te benoemen en anders aan te pakken en omschrijf mijzelf als
actie- en oplossingsgericht. Ik functioneer prima binnen politiek en
bestuurlijk complexe omgevingen en ervaar deze omgevingen als
passend en uitdagend bij eigen competenties.

- Ruim 15 jaar ervaring als bestuurder, directeur
- Brede kennis en ervaring met initiatie, transformatie bedrijven en
vakinhoudelijke veranderprocessen.  
-Samenvoegen en governance aanpassen verloskundigenbedrijven
Beval Centrum West en         VerloskundigenZorggroep Amsterdam
in Holding BV EVAA.
-Oprichten en coördinatie echocentrum, 7000 echo's op jaarbasis.
Uitbouw met labfaciliteiten. 
- Brede kennis en ervaring van, alsmede netwerk in de sectoren
eerstelijns geboortezorg, ziekenhuiszorg, publieke gezondheid.

Mijn kracht ligt op het grensvlak van strategie en verandering, beleid
en bestuur en bij de vertaling van strategie en beleid van papier naar
werkelijkheid. Hands-on mensgericht en gedreven veranderaar.

Experience

KNOV
Kwartiermaker regio organisatie: verbinden regio's met landelijke
koepelorganisatie KNOV.
June 2021 - Present (1 year)
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Utrecht, Netherlands

EVAA, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-Amstelland
Statutair bestuurder van de  Holding EVAA B.V, Eerstelijns
Verloskundigen Amsterdam Amstelland  
January 2016 - June 2020 (4 years 6 months)
Amsterdam

Oprichter en diverse rollen in ontwikkelende vereniging van 126 eerstelijns
verloskundigen in Amsterdam. Laatste rol sinds 2016 bestuurder van de
Holding EVAA moederbedrijf van Beval Centrum West en Verloskundige
Zorggroep Amsterdam.

Stichting Integrale Geboortezorg
Secretaris
April 2015 - February 2018 (2 years 11 months)
Amsterdam

Beheer van modulegelden ACHMEA van vier verloskundige
samenwerkingsverbanden in Amsterdam

Verloskundig Echo Centrum "Echo Amsterdam"
Algemeen Coordinator
June 2007 - September 2017 (10 years 4 months)
Amsterdam Area, Netherlands

Algemeen coördinator VEC, prenataal screening en echocentrum van vijf
eerstelijns verloskundigen praktijken in Amsterdam Oud West.
Samenwerkingspartner voor verwijzing, expertise en detachering VUMC
Amsterdam.

Directeur Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam en Amstelland
Directeur EVAA
May 2014 - September 2016 (2 years 5 months)

Strategieontwikkeling, zorginnovatie, transitieprogramma, onderhouden
relevante netwerken. Opmaat naar bovenpraktijks ondernemerschap.
Opzetten en uitbouwen bureau van de vereniging EVAA. 

Beval Centrum West
Voorzitter Stuurgroep vennoten en STBN. Strategische aansturing,
contractering, zorgvernieuwing.
June 2012 - January 2015 (2 years 8 months)
Amsterdam
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Beval Centrum West, geboortencentrum aangestuurd door eerstelijns
verloskundigen in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

Vereniging EVAA
Voorzitter
May 2012 - April 2014 (2 years)
Amsterdam

Voorzitter EVAA tot 2014 daarna directeur EVAA huidige functie.

KNOV
Begeleidingscommissie Taskforce Substitutie
2013 - 2014 (1 year)

Verloskundigenpraktijk Vondelpark
Oprichter van- en werkzaam als verloskundige bij verloskundigen
praktijk Vondelpark
2003 - January 2008 (5 years)

Verloskundigenpraktijk Vondelpark, kleinschalige verloskundigenpraktijk in
Ouder en Kind Centrum in West.
Duurzame verloskunde, tijd en aandacht, samenwerking met antroposofisch
consultatiebureau en psychologen van Perspectief in OKC. Geinspireerd door
Rudolf Steiner.

AMC Medical Research BV
Onderzoeker
2001 - 2002 (1 year)
AMC

Onderzoek naar kosteneffectiviteit van de nekplooimeting

Politieke partij de Groenen
Fractie assistent politieke partij de Groenen
1987 - 1990 (3 years)
Stadhuis Gemeente Amsterdam

Organisatie verkiezingscampagnes de Groenen.
Schrijven van beleidsnotities en opstellen van voorstellen (o.a. moties) voor
raadsleden.

Education
NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health)
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Master of Public Health (MPH) (publieke gezondheid), organisation of
care · (2000 - 2001)

Jan van Es Instituut
Leergang anderhalve lijns zorg · (2015 - 2016)

Phaos projectmatig creeeren
Projectplanning · (2015 - 2015)

Stichting voor Wetenschaps Correspondentie
Wetenschapsjournalistiek · (2001 - 2002)

Academie voor Verloskunde Amsterdam/Groningen
Verloskundige, Verloskunde · (1990 - 1993)
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Geachte leden van de kiescommissie, beste collega’s, 
 
Al weken, maanden en eigenlijk langer twijfel ik om me kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie 
binnen de KNOV. Ik heb een groot netwerk onder de verloskundige leden en velen kennen mij als een 
kritisch, coöperatief en enthousiast lid. 
 
Mijn dilemma ligt op het inhoudelijke vlak. Al jaren zie ik een gebrek aan visie op de vroedvrouwerij 
(midwifery), de lange termijn en wat ons vak zonder spinnen en draaien van waarde maakt: Het 
ondersteunen en bevorderen van de autonomie en fysiologie van vrouwen. Als ik me dáár hard voor 
kan maken, dan doe ik mee. 
 
Ik heb veel en brede ervaring in de verloskundige zorg en daarbuiten. Ik weet hoe de hazen lopen en 
weet mensen te vinden en verbinden op inhoud. Ik heb bestuurlijke en beleidservaring en heb daar 
senioriteit in verworven zonder mijn integriteit op te offeren. Als ik de functie kan vormgeven met 
gelijkgestemde bestuursleden die gaan voor de inhoud heb ik er vertrouwen in dat ik een 
waardevolle bijdrage kan leveren binnen het bestuur.  
 
Graag ga ik met jullie in gesprek om dat nader te verkennen. Goed om te weten: Ik ben vanaf 22 april 
tot en met 2 mei op vakantie en minder goed (telefonisch) bereikbaar. Daarna ben ik bereikbaar op 
0624478093. 
 
Mijn CV heb ik ter informatie bijgevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alieke de Roon-Immerzeel MSc, verloskundige 
BIG 19061616403 
AGB 08101861 
KNOV 3110 
 
 



 

  

 

 

Alieke  
de Roon-Immerzeel 
Projectleider | Senior adviseur | Verloskundige 

PROFIEL 

Ik ben altijd op zoek naar inhoud en echte 
kwaliteit. Ik heb een sterk analytisch 
denkvermogen en een brede algemene 
ontwikkeling en interesse. Ik heb voelsprieten 
voor anderen om mij heen en gebruik deze 
om hun beweegredenen te leren kennen. Ik 
werk met enthousiasme en ga graag 
verbindingen met anderen aan. Ik werk 
planmatig en ben goed in organiseren. 
 

CONTACT 

Spoorstraat 1  
8012 AV Zwolle  
 
aliekederoon@hotmail.com  
06 24478093  
 
linkedin.com/in/alieke-immerzeel 
 

BIG-NUMMER 

19061616403  
 

HOBBY’S 

     Pianospelen 

Muziek luisteren 

 Lezen  
  Huis ontwerpen en verbouwen: twee keer 
      woonhuis gestript en opgebouwd 

Inhoudelijke en tekstuele redactie:        
      historische familiebrieven-collage (2020) 
      en twee mastertheses, namelijk  
      Register Controller (2019) en MBA (2022)
 

 
OPLEIDINGEN 

Nascholingen Diverse  
september 2004 - heden 
Breed palet aan (vakinhoudelijke) nascholingen, waaronder:   
Managementtraining KNOV, 2010 | Krachtig teams bouwen De Academie, 2021 |  
De volgende stap in patiëntveiligheid Programma Tijd voor Verbinding, 2021. 
 
Master of Science Klinische epidemiologie Universiteit van Amsterdam  
september 2004 - oktober 2007 
Cum laude behaald. Afstudeeronderzoek betrof een kwantitatieve analyse van ervaringen 
van vrouwen drie jaar na hun bevalling. 
 
Bachelor of Science Verloskunde Verloskunde Academie Amsterdam  
september 2000 - juni 2004 
Buiten het curriculum meegewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit van een 
uitwendige versie bij stuitligging, waarbij ik verantwoordelijk was voor de dataverzameling. 
Mijn afstudeeronderzoek betrof een kwantitatieve analyse van een deel van deze data. 
 
Gymnasium GSG Guido de Brès te Amersfoort  
september 1993 - juni 1999 
Eindexamen met extra (achtste) vak: Nederlands, Engels, Frans, Latijn, natuurkunde, 
scheikunde, wiskunde A, biologie. 

RELEVANTE COMPETENTIES 

Analyseren 

Met mijn analytische blik, observatievermogen en kritisch denken ben ik goed in staat om 
tot een afgewogen oordeel, plan en advies te komen. Bij groepen met verschillende 
belangen helpt mijn analytische blik om situaties snel en scherp in te schatten.  
 
Omgevingsbewustzijn 

Ik ben sensitief voor mensen en situaties. Daardoor ben ik zowel sterk in onderlinge 
relatieopbouw en verbinding als in het herkennen en erkennen van verschillende belangen, 
gevoeligheden of weerstand binnen (werk)groepen. Ik zoek mensen actief op en zet mijn 
netwerk in om mijn doelen te behalen. 
 
Overtuigingskracht 

Doordat ik zorg voor een stevige inhoudelijke basis en voorbereiding kan ik van daaruit 
anderen overtuigen van mijn standpunt, mijn bevindingen of het te bereiken doel. Ik ben 
niet bang om een interventie in te zetten of directief te zijn als de situatie daarom vraagt. 
 
Resultaatgerichtheid 

Ik ben gedreven om het gestelde doel te bereiken. Ik heb een planmatige aanpak, stel 

duidelijke doelen vast op inhoud en stuur op proces. Als het op te leveren resultaat 

gaandeweg het proces minder passend blijkt te zijn, zoek ik naar een creatieve oplossing 

die wel het eigenlijke doel bereikt. 

 
Samenwerken 
Ik ben goed in staat om mensen te zien en mee te nemen in een proces. Ik laat anderen in 

hun waarde en ben gericht op ondersteunen en begeleiden, terwijl ik ook initiatief neem 

en mijn onderbouwde mening laat horen. 

 



 

 VAARDIGHEDEN 

• Kwalitatief goed en tijdig opleveren van resultaten, creatieve benadering bij uitdagingen onderweg. 

• Coachend leiden: sturend op procesniveau, waardoor inhoud de ruimte krijgt. 

• Installeren en coördineren van projectgroepen. 

• Effectief en efficiënt voorzitten van bijeenkomsten. 

• Zitting nemen in en leiden van diverse interne en externe werkgroepen, waarin verschillende belangen een rol spelen.  

• Snel schakelen en netwerken: inhoudelijk op de hoogte, doelgericht verbinden van stakeholders op specifieke onderwerpen. 

• Actief zoeken naar samenwerking, zowel binnen eigen team als daarbuiten met andere stakeholders. 

• Schrijven van heldere beleidsdocumenten, zoals projectplannen, subsidieaanvragen, rapportages en adviezen.  

• Doen van wetenschappelijk literatuuronderzoek en beleidsonderzoek.  

• Initiëren en ontwikkelen van (multidisciplinaire) richtlijnen en implementatiestrategieën. 

• Geven van (internationale) presentaties en workshops over projecten en producten in het Nederlands of Engels. 

• Publiceren in vakmedia en ontwikkelen van (crossmediale) cliëntenvoorlichtingsmaterialen.  
 

WERKERVARING 

Senior adviseur Uitkomstgerichte zorg Zorginstituut Nederland te Diemen 
januari 2022 - heden 

• Coördineren en projectmatig aansturen van voorzitters en secretarissen. Optreden als schakel tussen strategisch-tactisch en operationeel en 
als aanspreekpunt voor externe stakeholders. Medeverantwoordelijk voor monitoren van proces en opleveren van resultaat. 

• Ondersteunen van de ontwikkeling van indicatoren-uitkomstensets voor Leren&Verbeteren en Samen-Beslismomenten op diverse 
aandoeningen binnen de medisch-specialistische zorg, waaronder COPD, Hand- en duimbasisartrose en Morbide obesitas. 

• Voorzitten van werksessies met gemandateerden vanuit de verschillende HLA-partijen (HLA=Hoofdlijnenakkoord), waaronder 
Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Federatie Medisch Specialisten, NVZ en NFU. 

• Ontwikkelen en uitrollen van visie op teamontwikkeling en teamwelzijn binnen de dynamische context van het programma. 
 

Senior adviseur Kwaliteit en Veiligheid Treant Zorggroep te Hoogeveen 
januari 2021 - december 2021 

• Projectmatig voorbereiden en uitrollen van proefaudit op drie ziekenhuislocaties als voorbereiding op de externe accreditatie-audit in april. 

• Doorontwikkelen en uitrollen van bestaande intern auditsysteem naar risicogestuurd auditprogramma met aansluiting bij Treant-prioriteiten. 

• Organiseren van interne auditorenpool en ‘meenemen’ in vernieuwd auditsysteem, aansluiten van nieuwe auditoren vanuit de care.  

• Opzetten en uitrollen van scholing voor alle intern auditoren. 

• Gemiddeld 8 uur per week Accountadviseur Care als linking pin voor care-locatiehoofden naar Bureau Kwaliteit en Veiligheid (tot mei 2021). 

• Doorontwikkelen programma en programmacoördinatie van externe audit voor care en cure (vanaf mei 2021). Voorbereiden van 
organisatiebrede accreditatie door Qualicor Europe met Qmentum Global. 

 
Senior adviseur Strategie en Beleid Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) te Utrecht  
maart 2010 - april 2020 

• Projectmatige ontwikkeling en implementatie van diverse (multidisciplinaire) richtlijnen, indicatoren en andere kwaliteitsinstrumenten. Als 
projectleider verantwoordelijk voor het volledige traject: Van onderwerp-inventarisatie, schrijven van projectplan, subsidieaanvraag en  
-verantwoording en projectcoördinatie tot oplevering van resultaat, publicatie, evaluatie en onderhoud. Tientallen projecten geleid, gemiddeld 
vijf tot tien projecten per jaar met werkgroepen van gemiddeld acht tot tien (medisch) professionals. 

• Advisering van managementteam, directie en bestuur. 

• Initiëren van multidisciplinaire samenwerking: Zo nam ik het initiatief om een e-learning over voeding van de pasgeborene te ontwikkelen met 
het Voedingscentrum en een groot aantal andere zorgdisciplines (zie knov.nl) en zocht ik de samenwerking met het NHG bij de herziening van 
de hygiënerichtlijn voor verloskundigen, met als resultaat een gezamenlijke richtlijn voor huisartsen en verloskundigen (zie nhg.org). 

• Zitting nemen in diverse werkgroepen als inhoudelijk adviseur, zoals de multidisciplinaire werkgroep over de kwaliteitsindicatoren voor de 
geboortezorg (zie zorginzicht.nl) en de adviesraad over waardegedreven geboortezorg (zie waardegedrevengeboortezorg.nl). 

• Beantwoorden van allerhande (inhoudelijke) vragen van stakeholders via de KNOV-helpdesk. 
 
Verloskundige en Praktijkhouder Verloskundigenpraktijk De Kiem te Zwolle  
juli 2004 - maart 2010 

• Verloskundige zorg en begeleiding van vrouwen, hun kinderen en hun partners. Verantwoordelijkheid voor ca. 450-550 zorgeenheden per jaar. 

• Stagebegeleiding van verloskundigen, verpleegkundigen en artsen in opleiding. 

• Praktijkmanagement: Werkgever van 2 assistenten en 1 verloskundige in loondienst. Administratieve, organisatorische en 
samenwerkingswerkzaamheden, zowel binnen de maatschap als met andere (regionale) zorgverleners en gemeente Zwolle.  

 

  



 

OVERIGE ERVARING 

Verloskundige Eerste lijn, regio Zwolle 
september 2021 - heden 
Vaste waarneming bij De Ooievaar Verloskundigen te Zwolle. Verloskundige zorg en begeleiding voor ca. 130 zorgeenheden per jaar. 
 
april 2014 - december 2020 
Incidentele waarneming bij Het Verloskundig Huys te Zwolle. Verloskundige zorg en begeleiding voor ca. 400 zorgeenheden per jaar. Deelname 
aan Centering Pregnancy als tweede begeleider (zie centeringhealthcare.nl). 
 
februari 2012 - augustus 2012  
Tijdelijke waarneming bij Verloskundigenpraktijk Mami te Wezep. Verloskundige zorg en begeleiding voor ca. 450 zorgeenheden per jaar. Geven 
van voorlichtingsavonden over voorbereiding op de bevalling in samenwerking met kraamzorgorganisatie en jeugdgezondheidszorg. 
 
juli 2004 - heden  
Incidentele (gedeeltelijke) verloskundige begeleiding van (schoon)zussen en vriendinnen. 
 
Klankbordgroeplid KNOV te Utrecht 
juni 2021 - heden 
Lid van de KNOV-klankbordgroep Herziening Verloskundige Indicatielijst, die dient als achterbanraadpleging bij de herziening van de landelijke, 
multidisciplinaire Verloskundige Indicatielijst (VIL). De VIL heeft een bepalende plaats in de perinatale ketenzorg. De herziening gaat uit van het 
College Perinatale Zorg, waarin de landelijke geboortezorgpartijen -waaronder de KNOV- zijn vertegenwoordigd (zie kennisnetgeboortezorg.nl). 
 
Bestuurslid Verloskundigen Plein, Coöperatie Verloskundigen Zwolle en omgeving u.a.  
juni 2013 - maart 2016 
Extern bestuurslid van de verloskundige coöperatie in de regio Zwolle (zie verloskundigenplein.nl). Inhoudelijk adviseur over de kwaliteit en 
organisatie van de verloskundige zorg in en rond Zwolle. Afstemming en samenwerking met stakeholders binnen en buiten het Verloskundig 
Samenwerkingsverband. 
 
Lid en Voorzitter Personeelsvertegenwoordiging (PVT) KNOV  
april 2013 - maart 2015 
Deelnemen aan de maandelijkse overleggen met directeur en HR-adviseur, waarvan 1 jaar als voorzitter. Agenderen, bespreken en oplossen 
van (acute) organisatievraagstukken. 
 
Voorzitter Verloskundige Kring Zwolle en omstreken  
september 2008 - augustus 2010 
Voorzitten van de regionale verloskundige kring in tweemaandelijkse bijeenkomsten over de kwaliteit en organisatie van de verloskundige zorg in 
en rond Zwolle. Optreden als aanspreekpunt, zowel intern voor de ongeveer 50 verloskundigen onderling als extern naar stakeholders en andere 
relaties. 
 
Onderzoeker IQ Healthcare, UMC St. Radboud te Nijmegen  
september 2009 - april 2010 
Het onderzoeken van cliëntendossiers van verloskundige praktijken op incidenten, bijna-incidenten en mogelijk risicovolle zorgverlening. 
 
Commissielid Verloskundig Samenwerkingsverband Zwolle en omstreken 
september 2004 - september 2009 
Lid van diverse commissies, waaronder de regionale protocollencommissie en het gemeentelijk overleg over de oprichting van het Centrum voor 
Jeugd en Gezin in Zwolle. 
 
Docent GSG Guido de Brès te Bloemendaal 
januari 2002 - juli 2002 
Invalleerkracht (8 uur per week) Engels en godsdienst in de eerste twee klassen van een middelbare school in Bloemendaal. 
 
Medewerker en Teamleider (avond en weekend) Albert Heijn te Baarn en Soest 
september 1996 - september 2002 
Als medewerker (caissière) verantwoordelijk voor de avondsluiting en kastelling (1996-1999). Als teamleider van de broodafdeling 
verantwoordelijk voor inkoop, roosterplanning en -realisatie en aansturing van het afdelingspersoneel (1999-2002). 
 
 
 



Beste leden van de kiescommissie, 
 
Na een aantal weken twijfelen wil ik toch iets van me laten horen. 
 
In de afgelopen maanden hebben allerlei mensen vanuit de KNOV (en de achterban) me gevraagd of 
ik een bestuursfunctie wil overwegen en mezelf als kandidaat wil aanbieden. 
 
En ik worstel ermee;  
Want ik zou echt graag daadwerkelijk iets willen helpen veranderen in het veld. Ik maak me vreselijk 
zorgen. 
Maar tegelijk worstel ik met de vraag: heeft het zin?.. 
 
De afgelopen jaren sprak ik honderden verloskundigen bij de nascholingen die ik verzorg. Er is nog 
altijd een grote groep super integere ‘down to earth’ collega’s die leven voor hun vak. 
Die groep is feitelijk in de steek gelaten, hoe onbedoeld ook. Die groep kan helemaal niks met 
politiek, met framing, met spinning. Die groep reageert volgens mij al lang vrijwel nergens meer op. 
 
Een organisatie die zijn eigen achterban ‘gespinde’ cijfers voorschotelt (zie de nieuwsbrief van een 
paar weken geleden, met een infographic over de verwijscijfers etc), die neemt zichzelf en zijn leden 
niet serieus. 
Geloven we nog wel in ons eigen bestaansrecht? 
 
Dat we op dit moment opnieuw in gevecht zijn tegen integrale bekostiging heeft een oorzaak die niet 
aangepakt is. 
Inhoud gaat altijd voor de vorm uit - en juist op die inhoud zijn we de grip kwijt. 
 
Juist daarom denk ik dat in dit stadium het zoeken van bestuursleden vanuit ‘externe’ bronnen 
gevaarlijk en zelfs contraproductief zal zijn. 
 
Nu op zoek gaan naar mensen met politieke ervaring, met ervaring in het bedrijfsleven, etcetera, in 
feite dus het doorzetten van een koers die al jaren gaande is binnen het bestuur/bureau/directie, 
gaat ons alleen maar verder de afgrond in helpen. Het grote plaatje, de marktwerking, heeft onze 
beroepsinhoud dusdanig geërodeerd dat die ‘in loondienst van een ziekenhuis' een heel logisch 
vervolg geworden is. 
 
In mijn ogen vraagt de huidige crisis om een ingrijpende koerswijziging. 
 
Het vraagt om een groep mensen die daadwerkelijk voorbij de eigen belangen kijkt en die gaat voor 
het redden van het vak ‘midwifery’ in ons land. 
 
Er is een gemeenschappelijke noemer, ongeacht in welk echelon verloskundigen werken. 
 
NU gaan voor die gemeenschappelijke noemer geeft ons een kans om ook de vorm (die bekostiging) 
definitief een veiliger kant op te sturen. 
 
Inhoud vóór vorm, NÚ! 
  



 
 
Als jullie nieuwsgierig zijn naar die koerswijziging en waarom ik denk dat die nú moet, in de aanloop 
naar de verkiezingen voor een nieuw bestuur, dan ga ik graag het gesprek met jullie aan.  
Ik ken bovendien een paar vrouwen binnen onze gelederen die dan aan zou willen haken. 
Wie niet waagt, niet wint. 
 
Met hoogachting, 
 
Rebekka Visser 
lidnr 4031 
 
 



Curriculum Vitae


Naam		 	 : Rebekka Katharina Visser

Geboortedatum	 : 12 april 1969

Adres		 	 : Hoofdstraat 13, 9988RS Usquert

Telefoon	 	 : 06 - 22 85 97 47

BSN	 	 	 : 16 75 75 144

BIG nr.	 	 : 39 06 16 06 203

Mail	 	 	 : rebekkavisser@gmail.com


Werk/opleidingservaring: 

1 september 2017 - heden

verloskundige docent/trainer/intervisor Noorderzicht


1 januari 2011 - heden

caseload werkend verloskundige vroedvrouwenpraktijk Springtij, duomaatschap


1 januari 2005 - 31 december 2010 

mede-oprichter en maatschapslid verloskundigenpraktijk Eva te Middelstum, 
vrijgevestigde plattelandspraktijk


1 oktober 2004 - 31 december 2004 

verloskundige in loondienst het Parthuis (STBN), verbonden aan het MZH Groningen


juli-september 2004 waarnemend verloskundige praktijk Artemis te Delfzijl


2000 - 2004 Kweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam


1990 - 2000 fulltime moeder van drie kinderen


1994-1996 deeltijdopleiding Psycho-Sociaal Werkende


1987-1988 studie Griekse en Latijnse Taal- en Cultuur (alleen propaedeuse)


1982-1987 Vossius Gymnasium Amsterdam


Aanvullend: 

De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan met het geven van scholingen en 
intervisie, wat me een nieuw zicht op het huidige veld heeft gegeven, zowel regionaal als 
landelijk.

Daarnaast lever ik met het geven van nascholingen aan verloskundigen een structurele 
bijdrage aan de bewustwording van het vak ‘midwifery’ aan het veld. 

Onze nascholingen worden zowel door eerstelijns als klinisch verloskundigen zeer 
gewaardeerd.


mailto:rebekkavisser@gmail.com


Mijn betrokkenheid bij de KNOV is groot geweest - vooral tussen 2010 en 2015.  

In 2015 heb ik mijn lidmaatschap opgezegd, wat een moeilijke beslissing was die 
voortkwam uit het feit dat er bij herhaling gekozen werd voor de koers ‘meer van 
hetzelfde’ ten opzichte van de koers die in elk geval sinds 2010 gevolgd wordt. Dit zou ik 
graag in een gesprek toelichten.


In 2019 ben ik weer lid geworden van de KNOV, zodat ik namens de KNOV zitting kon 
nemen in de commissie richtlijnherziening Schouderdystocie. 


Voor mij is sinds de opleiding (2000-2004) het overstijgend kunnen kijken naar de positie 
van de verloskundige in het hele veld een belangrijk thema. Dat betekent dat ik het 
belangrijk vind om op de hoogte te zijn van de historie van de afgelopen twintig jaar (en 
daarvoor) en dat ik alle ontwikkelingen rondom die tijd op de voet gevolgd heb. 


Ik ben een van de hoofd-auteurs van de Leidraad ‘Verloskundige zorg buiten richtlijnen’. 
In 2016 en 2017 heb ik, samen met M.Boddé, G.Kleiverda en M.Hollander de nascholing 
‘Implementatie Leidraad Zorgvraag buiten de Richtlijnen’, georganiseerd en als 
gezamenlijk project van KNOV en NVOG als trainer gefaciliteerd.


Ik heb ruime ervaring met bestuurswerk in zowel verloskundige kring als VSV, onder 
andere voorzitter van de Verloskundige Kring Groningen van 2005 tot 2008 en van 2010 
tot 2012, wat automatisch ook betrokkenheid bij het DVP, de ROS en de ROAZ 
betekende.




Geachte leden van de kiescommissie, 

Hierbij mijn motivatie waarom ik mij als algemeen bestuurslid kandidaat wil stellen. 

Met enige verwondering las ik het profiel voor algemeen bestuurslid waarbij in het document 

de verloskundigen die werkzaam zijn in het ziekenhuis niet worden benoemd in tegenstelling 

tot eerste lijn. 

Voor degene die mij kennen weten jullie dat ik onder anderen in de kliniek ben gaan werken 

juist om me in te zetten voor een sterke eerste lijn en te kijken hoe klinisch werkende 

verloskundigen dit kunnen faciliteren. 

Waarin ik geloof dat we als verloskundigen in alle lijnen zoveel te bieden hebben en we alle 

zwangeren van een verloskundige zouden kunnen voorzien ongeacht of zij medisch of niet 

medisch zijn.   

De laatste cijfers die de KNOV onlangs deelde over de Nederlandse baringen, laten de 

verontrustende cijfers zien dat er bij 40 procent van alle baringen momenteel een arts 

betrokken is. Daaruit kunnen we concluderen dat ofwel de zorg zo georganiseerd is dat we 

niet in staat zijn vrouwen een verloskundige te bieden. Ofwel dat we als maatschappij geloven 

dat 40 procent van de vrouwen niet in staat is om te baren zonder daarbij een interventie 

nodig te hebben waar een arts meerwaarde biedt boven een verloskundige. 

Dit is maar 1 voorbeeld van de vele vraagstukken van ons vak die momenteel spelen en die 

vragen om een stevige aanpak waarin we moeten kijken naar wat de essentie van ons vak is 

en waaraan we ons bestaansrecht ontlenen.  

Zo ook het probleem van de hoge verwijscijfers en de grote variatie van percentages vraagt 

om visie en daadkracht van een bestuur om dit probleem als beroepsgroep onder de loep te 

nemen. 

Momenteel sluiten klinisch werkenden zich aan bij de NVOG en NAPA en de verdeeldheid 

binnen onze groep als verloskundigen neemt toe.  

Nog meer dan ooit tevoren is het van belang dat we als collectief ons verenigen en we de stem 

van de klinisch verloskundigen leden horen. Als het merendeel van de kinderen door klinische 

collega’s wordt aangepakt kan het niet zo zijn dat juist die groep leden nu zo’n klein aandeel 

is binnen de KNOV. Dan zijn we niet representatief en raken we ons aandeel op het natale 

deel als beroepsgroep verder kwijt. Ik denk dan ook dat het onmisbaar is dat er een 

bestuurslid met ervaring in de klinisch setting onderdeel wordt van het nieuwe bestuur. 

Wat ik te bieden heb: 

Zowel ervaring in de eerste als tweede lijn met als aandachtspunt, het versterken van de 

verbinding tussen verloskundigen in alle lijnen. 

Veel kennis over de positie van klinisch verloskundigen, landelijke problemen die om een 

oplossing vragen waarbij monitoring van kwaliteit in de klinische setting naar mijn mening 

prioriteit verdiend.  

Maar ook de vraagstukken over bevoegdheden, bekwaamheid positionering en autonomie in 

de klinische setting vragen om verdere uitwerking waarbij de urgentie hoog is dat dit door de 

KNOV wordt opgepakt. 

Graag licht ik in een gesprek mijn motivatie toe. 

Met hoogachting, 

Maaike van Rijn 
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Naam   van Rijn 
   Maaike Josephina 
Adres   Galileistraat 2a 
    2561TE, den Haag 
Tel   06- 647144578 
E-mail   maaikecarpediem@hotmail.com 
Geboortedatum 19 /4/1980 
Burgerlijke staat samenwonend, 3 kinderen van 5, 8 en 11 jaar 
Nationaliteit  Nederlandse 

. 

WERKERVARING  
 

 

 

2010 – heden  Klinisch verloskundige in het Haga ziekenhuis, Den Haag 
Aandachtspunten: het geven van onderwijs, actualiseren van protocollen 
VSV breed. Aanspreekpunt voor zorgvragen buiten de richtlijnen. 
Aanspreekpunt voor zwangeren die besneden zijn. Betrokken bij het 
organiseren van spiegelgesprekken om cliënten participatie in het 
ziekenhuis te vergroten. 
Mijn aandacht in de 2e lijn gaat uit naar het verlenen van individuele zorg 
afgestemd op de behoefde van een vrouw. Goede samenwerking met de 
1e lijn is daarbij on ontbeerlijk.  
 

2022  Co-auteur van de publicatie: 
Goodarzi B, Seijmonsbergen- Schermers A, van Rijn M, Shah N, Franx A, 
de Jonge A. Maternal characteristics as indications for routine induction of 
labor: A nationwide retrospective cohort study. Birth. 2022; 00:1– 13.  
doi:10.1111/birt.12628 

 
2021-heden  Redactielid van het Vroede Geluid 

Het vroede geluid is een politiek geëngageerd platvorm voor en door 
Vroedvrouwen waarin we die stem willen herontdekken en samenbrengen. 
Een platform waarin we kijken naar de identiteit en kernwaarden van het 
vak verloskunde. Voor een klank die politieke gevoeligheid noch standpunt 
schuwt. Het wil midwifery in Nederland stem geven in interviews, 
podcasts, blogs, discussies, en leesgroepen.   
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2020- heden  Gastdocent Public Health bij de Verloskunde Academie Amsterdam 
   Intern begeleider voor 4e jaars verloskunde studenten die een public  

health interventie moesten ontwikkelen d.m.v. de “intervention mapping” 
methode. 
 

2017-2020  Voorzitter kerngroep klinisch verloskundigen, KNOV 
De kerngroep zet zich in de om de positie van klinisch verloskundigen te 
behartigen en richt zich op de inhoud, de strategie en de profilering van de 
klinisch verloskundige 
 

2018-2019  Lid visie commissie van de KNOV 
Onder leiding van het bureau Be Bright en in samenwerking met het 
bestuur van de KNOV is er gedurende een jaar een visie traject geweest 
waarin de visie van de verloskundige in 2030 is beschreven.  
 

2016-2019  Lid stuurgroep, integrale geboortezorg van het Haga Juliana 
geboortecentrum 

 Afgevaardigde klinisch verloskundige die betrokken was bij het verkennen 
van de IGO en integrale bekostiging. 
 

2010 & 2011 Gastdocent “Safe motherhood” module bij de Hogeschool van 
Leiden 

 De module is deel van de post HBO opleiding public Health. 
 
2009  Verloskunde trainingen gegeven aan artsen en verpleegkundigen 

voor DIH/”Congolese Industrielle Des Bois” in Congo Brazzaville  
 Training van drie weken in een ziekenhuis en meerdere rurale klinieken in 

een gebied van 1,3 miljard tropisch regenwoud. De onderwerpen van de 
training bevatte de preventie van de meest voorkomende oorzaken van 
maternale en neonatale morbiditeit en mortaliteit in de verloskunde.  

 
2009 Trainer of teachers bij de Nederlandse School of Public & 

Occupational Health” in samenwerking met de WHO, in Kyrgyzstan 
en Tajikistan 
De training richtte zich op “Effective Perinatal Care issues in the project; 
Safe Motherhood and Promotion of Reproductive and Sexual Health and 
Rights in Rural Areas in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan 2006-
2010” 

  
2008 Lid van het expert team “Post Care Female Circumcision” in 

Nederland georganiseerd door PHAROS 
 
2007-2008  Missie met Médecins Sans Frontières – Artsen zonder grenzen, in 

Darfur, Soedan 
   Als verloskundige was ik verantwoordelijk voor het “Reproductive Health 

Program in Primary Health Care” in een vluchtelingenkamp. Naast het 
klinische werken waren mijn aandachtspunten: hoe om te gaan met 
vrouwenbesnijdenis, seksueel geweld en het verbeteren van de toegang 
tot verloskundige zorg.  



 
2006  Missie met Médecins Sans Frontières – Artsen zonder grenzen in 

Burundi 
Als verloskundige superviseerde ik de moeder en kind zorg van een ruraal 
ziekenhuis en 6 mobiele klinieken. 
Mijn aandachtspunten waren malaria in de zwangerschap, het opzetten 
van een soa spreekuur, het opzetten van een voedingsprogramma voor 
ondervoede zwangere en lakterende vrouwen en het verbeteren van HIV 
counseling en testen in de zwangerschap. 

  
2005 Participatie en evaluatie voor het curriculum van de studie 

verloskunde. Verloskunde Academie Amsterdam  
   

2004 - 2011   Waarnemend verloskundige in de 1e lijn, in den Haag 
Voor de volgende praktijken: Verloskundige praktijk TARA, Mundo 
vroedvrouwen, TRIA verloskundigen, Femme praktijk voor verloskunde, 
OTIS verloskundigen, verloskundige praktijk Anno. 

 
 
 
 

OPLEIDINGEN 

 
2019   Basiscursus Echografie Verloskunde, UMC Utrecht 
 
2008- 2014   Post Graduated Master of International Health, MSc 

Royal Tropical Institute Amsterdam/ tropEd/ VU 
   Modules par time gevolgd: 

- Royal Tropical Institute Amsterdam:” The Netherlands Course in 
Tropical Medicine and Hygiene” (2009) 

- Charité, University Berlin:” Effective Project Leadership” (2009) 
- University College London: “Perinatal Epidemiology and Newborn 

care” (2010) 
- University of Bergen: “Globalization and Health” (2010) 
- Swiss Tropical and Public Health Institute: “Health District 

Management: Priority Setting, Planning and Programme Design” 
(2010) 

- Royal Tropical Institute Amsterdam:” Advanced Course on 
Monitoring and Evaluation Innovation in a dynamic health systems 
environment” (2013) 

- Thesis: a qualitative study conducted in Rural Tanzania  “factors and 
perceptions that influence women to use a Maternal Waiting Home in 
Ifakara, Tanzania” (2012-2013) 

    
1999 - 2004   Bachelor Verloskunde, Verloskunde Academie Amsterdam 

 
 
 
 
 



TRAININGEN 

 
2019 CTG masterclass Neoventa. 
2018 Intrapartum Congres Stockholm  
2016 First Breech Congres Amsterdam, TALMOR 
2012 CTG cursus Utrecht Medisch Centrum 
2009 CAVE cursus 
2007 Training presentatie techniek en media training. Médecins Sans 

Frontières- Artsen zonder Grenzen, Amsterdam 
2006 “Preparation Primary Departures” course, Médecins Sans Frontières- 

Artsen zonder Grenzen  
1989 – 1999  Vooropleiding modern Dans op de Rotterdamse Dansacademie 
 
 

  

TALEN 

 
Engels:  vloeiend 
Frans:   goed  
Nederlands:  moedertaal 
 

INTERESSES  

Moderne dans, muziek, ceramiek  
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KvK: 66326958 

Btw: NL00 1464 549 B74 

 

IBAN: NL36 RABO 0316 8192 55 

T.n.v.: M. Smith 
 

 

Dag collega’s, beste Henry, 

Hierbij motiveer ik kort mijn kandidaatstelling, met de groep collega’s, voor het bestuur van onze vereniging. 

Ik wil graag bijdragen aan een brede beweging in onze beroepsgroep en zo samen zorgen dat de verloskundige 

weer een gerespecteerde beroepsbeoefenaar is en de KNOV haar belangenbehartiger. 

De opgezette procedure en de individuele kandidaatstelling weerhielden me eerder om me kandidaat te 

stellen. Ik denk dat alléén een team vanuit inhoud en visie werkend een kans maakt om de brede beweging te 

starten die de benodigde omslag kan bewerkstelligen. 

Ik ben een verloskundige met groot hart voor onze beroepsgroep, onze cliënten en onze maatschappelijke rol. 

Ik draag graag bij aan het terughalen, versterken en uitbouwen van onze positie. Ik hou van samenwerken, 

zowel mono-als multidisciplinair en van pionieren en innoveren. 

In bijgaande CV staan mijn beroepsmatige activiteiten sinds mijn afstuderen. Zelf zie ik de ondernemingszin en 

het samenwerkingsplezier in alles terug. Door al mijn activiteiten heb ik goed voeling met onze beroepsgroep 

en de geboortezorg in het algemeen. Ik ben in staat breed draagvlak te creëren en visie om te zetten in beleid 

en praktische uitvoering. 

Hartelijke groet, tot woensdag, 

Marieke 
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Curriculum vitae -  Marieke Smith 
 
✓ Afgestudeerd KVV Amsterdam 2001 

✓ Praktijkhouder 2002-2016 

 

Opleidingen, cursussen 

✓ Cursus ‘besturen als 2de beroep’ KNOV 2017 

✓ Opleiding ‘spreken met impact’ 2016-2017, https://www.greatcommunicators.nl/  

✓ gecertificeerd DISC communicatie trainer, https://discfactor.nl/  

✓ coachopleiding en leiderschapstraining Amethist 2017-2019, https://amethist.nl/  

✓ leergang teamcoaching 2019-2020, https://www.teamchange.nl/  

 
Regio ontwikkeling, samenwerking, bestuur 

✓ Afgevaardigde in DVP, District Verloskundig Platform Arnhem e.o. 2004-2014 

✓ VSV Arnhem e.o., opgezet in 2002, vanaf toen verschillende taken/rollen gehad 

✓ Integratie VSV de Liemers (na sluiting ziekenhuis daar) en opzet vernieuwde VSVKracht Arnhem e.o., 2014 

✓ Lid van VSVRaad (Raad v toezicht), 2014-2017 

✓ Afgevaardigde van praktijk in VSV Nijmegen 2013-2016 

✓ Opzet en ontwikkeling Academisch gezondheidscentrum Thermion met project VeiligeVriendelijkeVerloskunde, 

substitutie van 2e/3elijn naar eerstelijn (incl netwerk in centrum; huisartsen, fysio, psychologen etc) 2012-2016 

https://thermion.nl/  

✓ Waarnemend bestuurslid VSVKracht , 2016-2017 

✓ Waarnemend bestuurslid echocentrum Espérance, 2016-2018, https://www.echocentrum-esperance.nl/  

✓ Voorzitter VSV Kracht 2019-2022 http://vsvarnhem.nl/  

✓ Voorzitter coöperatie SABEL en opzet 1e/2e lijns echocentrum Espérance en VSV versiespreekuur , 2006-2016 

✓ Voorzitter coöperatie Opaal, 2016-heden https://www.cooperatie-opaal.nl/  

✓ Coördinator consortium Oost, bestuurslid NRCG 

o Dit landelijk netwerk is in opgericht na uitkomen van het stuurgroep rapport ‘Een goed begin’ (2010) met 

als doel kennis ontwikkeling, deling en implementatie binnen de geboortezorg. Ik coördineer de 

samenwerking in regio Oost en participeer in landelijke werkgroepen en neem vanaf 2021 deel aan 

dagelijks bestuur https://www.netwerkconsortia.nl/ 
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Projecten, werkgroepen, initiatieven 

✓ Schrijver Accredidact; nascholingen over verloskunde voor huisartsen 2019-heden 

✓ Trainer, coach; 

o Amethist; 3 keer per jaar verzorg ik de trainingsdag 'coachen durante partu'. 

o Team-en maatschap coaching, trajecten op maat 

✓ ZonMw project; 

o best practice carrousel 2018 – heden, http://bestpracticeproject.nl/  

✓ Gastvrouw/kok, Pool-programma, Talmor 2018 – heden, https://www.talmor.nl/pool-jaarprogramma-2023/  

✓ Mede-oprichter Verloskundig Baken, 2020-2022, https://www.verloskundigbaken.nl/  

 

KNOV gerelateerd 

✓ KNOV visietraject, 2018-2019 

o In samenwerking met Talmor heb ik in dit traject door middel van interviews, workshops en surveys een 

compleet beeld geschetst van de wensen over en visie op ‘de verloskunde in 2025’ . Later ben ik lid 

geworden van de visiecommissie die zorgde voor een vertaalslag en verdieping van deze input. 

✓ Taskforce Corona, 2020 

✓ ALV commissiebeleidszaken 2021-heden 

✓ Regio ontwikkeling, CCC commissie co creatie, 2021-heden 

✓ Noodalarm Geboortezorg, 2021-heden 

✓ COMIC project, 2022-heden 

✓ Werkgroep capaciteit, 2022-heden 

 

 

 

mailto:info@mariekesmith.com
http://www.mariekesmith.com/
http://bestpracticeproject.nl/
https://www.talmor.nl/pool-jaarprogramma-2023/
https://www.verloskundigbaken.nl/


Hierbij mijn instemming met de kandidaat stelling van Joke Klinkert. 
Met vriendelijke groet 
Bea van der Put 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, Groet, 
 
Ellen Hartmann 
-- 
Met vriendelijke groet, 
 
Vroedvrouw Ellen 
 
Sweelinckplein 11 
2517GK Den Haag 
06-34195403 
www.vroedvrouwellen.nl 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert.  
 
Met vriendelijke groet,  
Marjan Hoftijzer  

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, 
 
Groet, 
 
Beatrijs Smulders 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, samen met Maaike van Rijn, Alieke de 
Roon, Rebecca Visser en Marieke Smith. 
 
Knov lidmaatschapsnummer 3320  
Claire Kroon 
 
Hartelijke groet, 
Claire Kroon 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, Groet, Nikki Oosterveen 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert. 
 
Met vriendelijke groeten,   
 
Jolanda van der Burg 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, 
 
Hartelijke groet, 
 
Emma Oortgijs 
Verloskundige bij Ella 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, 
 
Groet, 
 
Sarah Hillen-Oosterhuis, 
Knov lidmaatschapsnr: 2007142 

http://www.vroedvrouwellen.nl/


Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nicole van der Sar  
Verloskundige/echoscopiste  

Hierbij mijn instemming voor de kandidatuur van Joke Klinkert  
 
Hartelijke groet 
 
Sigrid Moser  

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Elizabeth van Welie, lidnummer 3041 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, Groet, I.N. Haaksema  

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, 
Groet, 
Ineke Bijloo 
lidnr 0110 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Merel de Regt 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, (en de andere 4 dames met haar ) 
Groet, Erika Scheffer lidnummer 24124 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert. 
 
Vriendelijke groet  
Véronique Méan 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert, 
Groet, 
Leonie Slagers 
Knov nummer 2006859 

Hierbij mail ik mijn instemming met de kandidatuur van Joke Klinkert voor het bestuur van de KNOV. 
  
Met vriendelijke groet,  
 
Olijf Gaasbeek 
06-29 134 431 

Bij deze wil ik Rebekka Visser aandragen als kandidaat voor bestuur van knov! 
 
Mvg 
Phyline Derksen 
Knov lidnummer 24416 

Ik wil graag Rebekka Visser voordragen als kandidaat bestuurslid.  
  
Met vriendelijke groet,  
Lianne van der Heiden 



Lid nummer: 2005442 

Heel graag wil ik via deze weg collega Rebekka Visser voordragen als kandidaat voor het bestuur. 
 
Groeten 
 
Wendy Wielenga 
verloskundige van WenS vroedvrouwen 
KNOV lidmaatschapsnummer 0003019 

Graag wil ik Rebekka Visser voordragen als kandidaat voor het bestuur.  
 
Met vriendelijke groet, 
Mandy Capellen 
Lidnummer 2009820 

Bij deze wil ik aangeven dat ik de kandidaatstelling van Rebekka Visser ondersteun.  
 
Hartelijke groet,  
 
Jentje Kuiper  
verloskundige  
lidnummer 2006580 

Geacht bestuur en KNOV, 

 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Rebekka Visser 

ondersteun. 

 

Hartelijke groet, 

Anna Barendregt 

Verloskundige bij Verloskees 

KNOV lidnummer 2006968 

Bij deze wil ik laten weten dat ik het kandidatuur van Rebekka Visser als bestuurslid bij de KNOV 
ondersteun. Alsmede haar kandidaatsbestuur. 
 
Mij naam is Elvira van Vugt en mijn lidnummer 2012136. 
 
Hartelijke groet, 
Elvira van Vugt 

Hierbij bevestig ik, Sophie Buitenkant, dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van 

Rebekka Visser ondersteun. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Sophie Buitenkant, vroedvrouw Amsterdam 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Rebekka Visser 
ondersteun. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Froukje Jorissen, lidmaatschapsnummer 3930 

  



Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Rebekka Visser ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nina De Meyer  

Bij deze bevestig ik dat ik de kandidatuur voor bestuurder van Rebekka Visser ondersteun. 
 
Hartelijke groet, 
 
P. Leguijt-Visser 
Lidnummer 2008517 

Hierbij bevestig ik, Corine Lauwers-Roeleveld,  dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Rebekka 
Visser ondersteun. 
 
Ik ben lid van de KNOV en werkzaam als klinisch verloskundige in Hagaziekenhuis te Den Haag. 
Mijn lidmaatschapsnummer is 2006516, op naam van D.C. Roeleveld 
 
Hopende op een democratisch proces naar een nieuw bestuur, 
 
Groeten van Corine Lauwers-Roeleveld 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Rebekka Visser 
ondersteun. 
--  
Met vriendelijke groet, 
 
Barbara Steenhoff-Haffner, verloskundige 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Rebekka Visser ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michelle van den Berg 

Hierbij laat ik weten dat ik de bestuurskandidatuur van Rebekka Visser van harte ondersteun.  
 
Vorige week ben ik opnieuw lid geworden van de KNOV, mijn lidmaatschapsnummer is mij nog niet 
bekend.  
Ik neem aan dat de ledenadministratie daar zo nodig meer duidelijkheid over kan geven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Magdeleen Matter 
BIG: 99048651103 

Bij deze wil ik,Sabrina Goossens ,lidnummer 3781, laten weten dat ik de kandidatuur van Rebecca 
Visser steun als bestuurslid. 
 
Hopen op een nieuwe wind in het bestuur.  
Groet Sabrina. 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.  
 
Pauline Doedens 
lidnr 3555 

  



Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn volledig ondersteun! 
 
met vriendelijke groeten 
Nikkie Koper 
KNOV lidmaatschap: 2006714 

Via deze weg bevestig ik mijn steun voor de kandidaatstelling van Maaike van Rijn voor het KNOV-
bestuur.  
 
Mijn gegevens zijn: 
Sanna M. Kwakkel 
Lidnummer 2008168 
BIG 19921435303 
 
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Vriendelijke groet, 
Sanna Kwakkel 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.                                                                    
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jeanny Van de Kuit, verloskundige  

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.                                                                   
Met vriendelijke groet,  
Tot op de ALV,  
 
Samie Zijlstra, lid nr 2004953  

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.      
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Esther van Liere  

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.          
 
Vriendelijke groet, 
 
Laura van der Beek 
KNOV lid 3535 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn 
ondersteun.         
 
 
Met vriendelijke groet,  
Christine Eckert 
Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn 
ondersteun.  
 
Met groet! 
Mirjam Thiel 

  



Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.           
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Suzanne van Houten 
Lid 2006978                                                       
Big 89918729003   

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn van harte 
ondersteun.      

Vriendelijke groet, 
HM Graafsma 
Lidnr 3633        

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun. Ik denk 
dat zij een substantiële bijdrage kan brengen aan de herpositionering van alle verloskundigen in 
Nederland. 
 
Hoogachtend, 
Rashida Visser              
24253                    

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun. 
 
Vriendelijke groet, 
Marije Bennema-Lysen (lidnummer 24332) 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun.  
Vriendelijke groeten Christien Kanters (knov nummer 2006926) 

Hierbij wil ik laten weten dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Maaike van Rijn ondersteun. 
Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de capaciteiten heeft om deze rol op zich te nemen. Ik geloof dat 
zij een brug kan slaan tussen de 1e lijns verloskundigen en klinisch verloskundigen.  
Ik ben dankbaar dat zij ervoor open staat om onze beroepsgroep te vertegenwoordigen! 
 
Warme groet, 
Dominique 2007186 

Hier bevestig ik mijn ondersteuning voor de kandidaatstelling van Maaike van Rijn voor het bestuur.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Mirjam Kreber-Gouka lidnummer 3005 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith,  
 
Met vriendelijke groet,  
Aira Schaffers, verloskundige  
KNOV lid-nummer: 2010281 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith.  
 
Groet, 
 
Lisette Geraud 
Lidnummer: 2006201 

  



Hierbij mijn instemming voor de kandidatuur van Marieke Smith, 
 
Met vriendelijke groet,  
Ilva Hilderink 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith,  
Groet, 
Rachel Reintjes 
Lidnummer 1935 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith, 
Lidnr 24288. 
 

Met vriendelijke groet,  
Ceciel Segers 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Mvg, rosita wassink  
Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith, 
Groet,  
Laura Janssen, 2038 

Bij deze wil ik je laten weten de kandidaatstelling van Marieke Smith te steunen. 
 
Met vriendelijke groet, Jeanine van der Ven 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Met vriendelijke groet 
Carla Loman 
KNOV lid 0739 

Hierbij verklaar ik dat ik instem met de kandidatuur van Marieke Smith. 
Met vriendelijke groet, 
Regine Detollenaere-Bosman 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Met hartelijke groet, 

  
Remke Grootenhuis,  
Verloskundige-echoscopist 

Hierbij mijn toestemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Groet,  
Anne van Dellen 

Bij deze mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Groetjes Marloes ter Wiel-Jansen 

  



Via deze brief wil ik mijn formele instemming voor de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Nienke van Alst 
Lidmaatschapnummer: 2006030 

hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith! 
 
Met vriendelijke groet, 
Paula Heslenfeld 
Groepspraktijk van Verloskundigen Arnhem (KNOV lidnummer 0476) 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
 
Vriendelijke groet, 
Maria Hoenderdos 

Hierbij (natuurlijk) mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith! 
 
Hartelijke groet, 
Marijke Dullens 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Bregje van den Elzen  

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Heike Verbiesen, 
Verloskundige 
BIG-nummer: 19923532503 
KNOV lidnummer: 2009155 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith.  
 

Groet Jantien Middelveen ( 2005393)  

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
Hartelijke groeten, 
 
Jooske van Rijssel  

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith, 
Groet, 

  
Engelien van der Molen 
Verloskundige en echoscopiste 

  



Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith voor het KNOV bestuur. 
 
Groet, 
Eline Schaake 
verloskundige Oegstgeest 
KNOV lid 0002862 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith en de rest van haar 
kandidaatbestuur.  
 
M.v.g. 
Annemijn de Haas, verloskundige 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith. 
Mijn lidmaatschapsnummer is 2384. 
 
Hartelijke groet, 
Ruth Evers 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith, 
Groet,  
Dorien Derks (knov 3457) 

Hierbij mijn instemming met de kandidatuur van Marieke Smith.  
 
Groet,  
 
Rodanña Engelhardt 
Verloskundige 

Bij deze bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Hartelijke groet, 
 
Kalinka Van Vehmendahl 
KNOV: 4038 

Bij deze bevestig ik graag dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
van harte steun.  
 
Met warme groet, 
 
Heleen Vaessen, verloskundige  

Hierbij wil ik u informeren dat ik de kandidaatstelling van Alieke de Roon Immerzeel van harte 
ondersteun. Met haar kennis en kunde kan zij een belangrijke bijdrage leveren aan het nieuwe 
bestuur. 
 
Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hartelijke groet, 
 
Rianda Hulzebos 
Verloskundige 



 
Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun! 
 
Met vriendelijke groet,  
Elisabeth Zwiers  
Lidnummer: 3645 

Hierbij bevestig ik, dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Petra ter Veer 
Verloskundige, lid 24303 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet 
Karin Schreurs 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Choose wisely! 
 
Groetjes imke van soest  
24166  
Verloskundige de Lekbrug  

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Yvanka Bron - de Jong  
2005705 

Hierbij bevestig ik dat de kandidaatstelling van Alieke de Roon - Immerzeel ondersteun.  

 

Met vriendelijk groeten,  

I.H.R Nijeboer 

lidnummer: 2539 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Amelia McDonnell 

Lidnummer 2008596 

  



Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
 
Hartelijke groet,  
Nita Verwilligen, verloskundige  

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-

Immerzeel ondersteun. Ik verwacht met Alieke een capabele bestuurder te hebben die we 

hard nodig hebben binnen het bestuur van de KNOV. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Angelique Lambers-Oost lidnr 2046 

Levenslicht verloskundigen 

Schoonhoven 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Hartelijke groeten, 
 
Tineke De Backer,  
verloskundige, lactatiekundige IBCLC & basis verloskundig echoscopiste Ede 
 
BIG nummer 19019756903 
KNOV 1397 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
vol overtuiging ondersteun! 
 
Hartelijke groet, 
 
Andrea Stoop-Berends 
lidnummer: 1619 

Hierbij wil ik graag bevestigen dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-
Immerzeel ondersteun. 
 
Vriendelijke groet,  
Judith Groeneweg 
2004898 

Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dewi Paas 
Lid nr 2012024 

  



Hierbij bevestig ik dat ik de kandidaatstelling als bestuurder van Alieke de Roon-Immerzeel 
ondersteun. 
 
Met vriendelijke groet, 
Janine van der Kolk 
Lidnummer: 2007931 
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