
ALV 24 juni 2022 
Bijlage 5 
Benoeming KNOV voorzitter 

1/1 
 
 

 

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. Na een zorgvuldige 
analyse heeft de kiescommissie besloten 5 kandidaten voor te dragen als kandidaat bestuurslid: één 

kandidaat voor elke vacature. Het bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd.  
 

Voordracht 
Op voordracht van de kiescommissie draagt het bestuur Henk Bakker voor om te worden benoemd 
als voorzitter. 
Bijgaand treft u de motivatiebrief en het CV van hem aan. 
 
 

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



Aan de Kiescommissie KNOV 
 
 
 
Betreft: vacature voorzitter KNOV 
 
 
 
Groningen, 5 april 2022 
 
 
 
 
Geachte leden van de Kiescommissie, 
 
Graag maak ik mijn belangstelling bij u kenbaar voor de functie van ‘Voorzitter bestuur 
KNOV’. Op grond van het functieprofiel meen ik hiervoor een interessante kandidaat te zijn. 
Voor een uitvoerige beschrijving van mijn loopbaan tot heden, verwijs ik graag naar het 
bijgeleverde CV. 
 
Ik ken de KNOV als een moderne en geprofileerde vereniging, die zich als de representatieve 
vertegenwoordiger van verloskundigen heeft weten te onderscheiden.   
Het is onmiskenbaar dat er nu en in de komende tijd grote uitdagingen zijn op het gebied 
van de inrichting van de zorg, beschikbaarheid van zorgprofessionals, technologie en 
voldoende middelen om kwalitatief goede zorg te kunnen leveren. Tegelijkertijd is de nu al 
grote druk op zorgprofessionals in de eerste lijn, onder meer door Corvid-19, alleen maar 
toegenomen.  
Nu en in de komende periode staan de KNOV en haar leden voor forse opgaven om de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de geboortezorg op het gewenste niveau te houden. 
Nederland heeft met haar fijnmazige netwerk van verloskundigen in de eerste lijn een uniek 
geboortezorgaanbod, meestal dichtbij en vertrouwd.  
Het is onmiskenbaar dat samenwerking in de geboortezorg met ziekenhuizen en huisartsen 
de kwaliteit bevordert. Hoe dat precies het beste kan, is aan de professionals om regionaal 
vorm te geven. Het eenzijdig afdwingen hiervan, zoals momenteel gebeurt met de integrale 
bekostiging van de geboortezorg, is mijns inziens ongewenst en werkt contraproductief op 
samenwerking. Integrale geboortezorg slaagt alleen als alle betrokkenen op gelijkwaardige 
wijze het speelveld bepalen, elkaars expertise en autonomie erkennen en ook constructief 
weten samen te werken. Daar hoort een bekostigingswijze bij die hierop aansluit. 
 
Ik zie het als mijn taak om samen met de leden ervoor te zorgen dat de stem van de KNOV 
krachtig en zo eenduidig als mogelijk doorklinkt aan de overlegtafels op een wijze die erin 
voorziet dat langs politieke en ambtelijke lijnen de juiste voorwaarden worden gecreëerd 
voor de beroepsuitoefening. Dit werkt het beste vanuit een samenwerkingsgerichte attitude, 
met open oog en oor voor nieuwe regionale netwerkvormen. 
 



Mijn motivatie om op deze vacante functie te reageren komt voort uit bovenstaande schets 
van ontwikkelingen, waarvoor ik graag met het bestuur en het bureau van de KNOV volop 
wil gaan.  
Ik beschik over langjarige en brede ervaring als bestuurder en toezichthouder in de zorg. Als 
voorzitter van V&VN heb ik bestuurlijk bijgedragen aan de totstandkoming van meerdere 
hoofdlijnakkoorden in de zorg, waarin veel met ketenpartners is samengewerkt. Mijn 
netwerk op landelijk politiek en bestuurlijk niveau is up-to-date. Ik wil dit graag inzetten in 
het belang van de KNOV. 
 
In deze fase van mijn leven heb ik ervoor gekozen om mij verder toe te leggen op 
toezichthoudende en bestuurlijke rollen die aansluiten op mijn eerdere ervaringen. Het 
voorzitterschap van KNOV beschouw ik als een mooie en logische vervolgstap hierop. 
Door mijn jarenlange ervaring met het werken in verenigingsverband weet ik hoe belangrijk 
het contact met leden en bureau is. Ik ben gewend om met een voorzitters-directeursmodel 
te werken, waarin ik het belangrijk vind om elkaars competenties optimaal te benutten in 
zowel interne als externe vertegenwoordigingen. 
 
Graag verneem ik van u of mijn kandidatuur uw interesse heeft gewekt om nader met mij te 
spreken over mijn motivatie voor deze functie. Ik zie er in ieder geval naar uit.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk Bakker 
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Curriculum Vitae  
 
J.H. (Henk) Bakker MHA 
Geboortedatum: 27 december 1953 
 
Linkedin.com/in/hbakker 
 
Persoonlijke (kern)competenties: 
Sterk in boeien en binden van mensen in een professionele omgeving. Doelgericht met 
goede antenne voor haalbaarheden. Bestuurlijke houding met een goed oog voor het 
primair proces. Teamspeler die niet uitsluitend voor eigen gewin gaat, maar voor een 
stevige positionering van organisaties in complexe krachtenvelden. Is een 
bruggenbouwer in de samenwerking met anderen en heeft een goed gevoel voor 
professionele belangen en binding hiervan aan organisatiebelang. Beschikt over brede 
ervaring met fusie- en integratieprocessen op bestuurlijk en toezichtniveau. 
Beschikt tevens over een breed beleidsmatig en politiek landelijk netwerk en weet dit 
succesvol te benutten voor het realiseren van organisatiedoelen. 

 
Werkervaring 
Januari 2019 – heden 

- Actief in bestuurlijke en toezichthoudende functies. 
 
Januari 2008 -  tot 1 januari 2019 
Voorzitter Raad van Bestuur  
- Koninklijke Kentalis  
 
Kentalis is een expertiseorganisatie met een landelijke spreiding van hoogwaardige 
(passend-)onderwijs-, zorg- en arbeidsvoorzieningen voor auditief en/of communicatief 
beperkte mensen. Voor haar doelgroepen toonaangevend in wetenschappelijk 
onderzoek en opleiding, waaronder opleiding tot GZ psycholoog, 4 leerstoelen en 
innovatie.  
Omzet  € 300 miljoen. Aantal medewerkers: 5000, 36 scholen, 45 zorglocaties.  
 
April 2002 – december 2007 
Voorzitter Raad van Bestuur  
- Koninklijke Effatha Guyot Groep 
Fusie tot stand gebracht tussen Effatha en Guyot en daaropvolgend met Viataal, 
resulterend in Koninklijke Kentalis. Ontwikkeling geheel nieuwe bedrijfskolom en 
inrichting bedrijfsprocessen. Cultuurveranderingstraject geleid van niet zakelijke cultuur 
naar combinatie van inhoud en rekenschap geven over geleverde prestaties. 
 
1997-  2002 
Voorzitter Raad van Bestuur 
- Accare (Academische en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland) 
 
1993 - 1997 
Sectordirecteur Beschouwende Specialismen 
- Martini Ziekenhuis Groningen 
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1988 - 1993 
Hoofd Klinische Zorg 
- Antoniusziekenhuis Sneek 
 
1985 - 1988 
Senior beleidsadviseur 
- Nationale Raad voor de Volksgezondheid 
 
1981 - 1985 
Coördinator Specialistische Opleidingen en Coördinerend Hoofd Algemene 
Chirurgie/Plastische Chirurgie en Thorax-Hart-Vaatchirurgie 
- UMC Radboud Nijmegen   
 
1972 - 1979  
Verpleegkundige in diverse (specialistische) functies 
- Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit, Amsterdam 
 
 
Huidige functies: 
◼ Voorzitter bestuur stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) vanaf 1 

februari 2020; 
◼ Voorzitter raad van toezicht De Zijlen (Verstandelijke Gehandicaptenzorg) vanaf  

1 januari 2020; 
◼ Voorzitter raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen, vanaf 1 

januari 2015. 
 
In het recente verleden vervulde functies: 
 
◼ Voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) juni 2012- sept. 

2019. Vereniging met 105.000 leden en actief in het volledige zorgspectrum. 
◼ Lid KNMG Stuurgroep ‘De rol van de arts in 2040’ 
◼ Lid beoordelings- en begeleidingscommissies ZonMw (Topklinische Zorg en 

Dementie) 
◼ Voorzitter Raad van Toezicht Alliantie voor Kwaliteit-GGZ (Akwa-GGZ). 
◼ Lid GGG-Raad ZonMw (Goed Gebruik Geneesmiddelen). 
◼ Lid Raad van Toezicht Woonzorgconcern Ijsselheem (VVT), tevens lid commissie 

Kwaliteit en Veiligheid. Zwolle/Kampen 2012 – 2018; 
◼ Voorzitter Verenigde Eerstelijnsorganisaties (VELO) 2015 – 2019 
◼ Voorzitter Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of 

Communicatieve beperkingen (SIAC) 2014-2019 
◼ Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Groningen, tevens lid 

Auditcommissie 2009 – 2015; 
◼ Vice-voorzitter Raad van Toezicht, Zonnehuisgroep Noord (VVT) 2004 – 2012; 
◼ Bestuurslid College voor Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) 

2007 – 2012; 
◼ Voorzitter Raad van Toezicht, Bureau Jeugdzorg Groningen 2004 – 2009; 
◼ Lid Provinciale Staten Groningen (PvdA) 1999 - 2003;   
◼ Voorzitter Bestuur Stichting Proeftuin Farmacie Groningen 2001 - 2011. 
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Opleidingen:                                                                                     Jaar  

 -  Advanced Leiderschapprogramma Goed Toezicht (NVTZ)                            2020 

-   NVTZ leergang Voorzitter Raad van Toezicht                                                  2018 

 -  Leergang ‘Leiderschap’ Avicenna Academie                                                    2012 

 
 -  Leergang ‘Waarden van Zorg’, Erasmus CMDz                                               2009 

 

 -  Advanced Management Program, Universiteit Nyenrode                                2006  

                                               

 -  Executive Management Program,  KUB Tilburg TIAS                                      2001   

       

 -  Postdoctorale Masteropleiding “Strategie en Management van  

Organisaties in de Gezondheidszorg”, KUB Tilburg TIAS                                1998 

 

 -  Leergang voor leidinggevenden aan de Gezondheidszorg, Stichting 

    Onderwijs Ziekenhuisbeleid, Tilburg                                                                  1993 
 
 
 -  Efficiënt Management/Medische Informatica, Rijksuniversiteit Limburg          1990 
    Rechten, diverse modules, Open Universiteit, 
 
 -  Post-Academische Opleiding Beleid en Organisatie van de Gezond- 

    heidszorg, Rijksuniversiteit Utrecht                                                                    1986 

 

  - Hogere Management Opleiding,  Hogeschool Nijmegen,                                1981 

 

 -  Kaderopleiding Intramurale Gezondheidszorg, Hogeschool v. Amsterdam    1979 

 

 -  Opleiding Verpleegkundige, Academisch Ziekenhuis VU, Amsterdam            1975 
 
 
 -  Christelijk  Lyceum,  Almelo                                                                                1972   
 
 
Onderscheidingen 
 
Officier in de Orde van Oranje Nassau  (20 november 2018)        
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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. Na een zorgvuldige 
analyse heeft de kiescommissie besloten 5 kandidaten voor te dragen als kandidaat bestuurslid: één 

kandidaat voor elke vacature. Het bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd.  
 

Voordracht 
Op voordracht van de kiescommissie draagt het bestuur Marlies Bartels voor om te worden 
benoemd als bestuurslid financieel-economisch. 
Bijgaand treft u de motivatiebrief en het CV van haar aan. 
 
 

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



M.E.A. Bartels (Marlies) MSc, 

 

Aan: 

Kiescommissie KNOV 

Roosendaal, 21-04-2022. 

Geachte Kiescommissie, beste collega’s, 

 

Na zorgvuldig beraad en overleg met collega’s heb ik besloten mij beschikbaar te stellen voor een 

bestuursfunctie bij onze KNOV. Ik zeg met opzet onze, daar kom ik later op terug. 

Onze verloskundige beroepsgroep bevindt zich momenteel in woelige tijden, er gebeurt van alles. 

Daarbij lijkt er een splitsing, een verwijdering, tussen de collega’s onderling plaats te vinden. Dat 

baart mij veel zorgen. Een grote groep verloskundigen, werkzaam binnen de IGO’s, voelt zich in 

de steek gelaten door de KNOV. Meerderen spreken er over hun lidmaatschap op te gaan zeggen, 

en zelfs een eigen vereniging te willen starten. Dat kan niet de bedoeling zijn.  

 

Er zijn, naast het al dan niet invoeren van IB als reguliere bekostiging, allerlei andere problemen 

waar de verloskundigen momenteel amper zeggenschap in lijken te hebben, zoals de 

capaciteitsproblematiek, en contracteervoorwaarden van de zorgverzekeraars. Een sterk KNOV-

bestuur zal daar op beleidsniveau spoedig mee aan de slag moeten, alsook met de uitkomst van 

de discussie betreffende IB, in samenspraak met de overige beroepsgroepen in de Geboortezorg. 

 

Betreffende de vacature: ik zie dat er zowel een voorzitter als algemene bestuurders worden 

gevraagd. Echter, in het huishoudelijk reglement, artikel 15, staat: het bestuur kiest uit zijn 

midden een voorzitter. Ik ben dan ook zo vrij om nog open te laten of ik eventueel voorzitter zou 

willen worden. Dat is sterk afhankelijk van de overige collega’s die reageren. We moeten een 

bestuurlijk zo sterk mogelijk team wegzetten. Besluitvorming hierover vindt uiteraard plaats in 

de ALV. 

 

Zoals te zien in bijgevoegde CV heb ik uitgebreide bestuurlijke ervaring, momenteel nog in mijn 

laatste jaar als voorzitter van ons pensioenfonds, SPV. Dit jaar bouw ik mijn 
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verantwoordelijkheden af en werk de nieuwe voorzitter in. Er komt aldus tijd beschikbaar voor 

een rol in het nieuwe KNOV-bestuur. 

 

Waarom begon ik met “onze” KNOV? In de eerste plaats omdat ik Brabantse ben, en wij spreken 

graag over “onze”. Maar vooral ook omdat voor mij geldt: de KNOV, dat zijn we allemaal samen. 

Alle verloskundigen, maakt niet uit in welke setting ze werken. Ik wil me dan ook graag inzetten 

voor ALLE verloskundigen. 

 

In mijn korte CV staan 2 referenten vermeld. Zij mogen benaderd worden. Mijn uitgebreide CV is 

op verzoek beschikbaar. 

 

Graag licht ik in een persoonlijk gesprek mijn motivatie nader toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marlies Bartels.  

 

 



MARLIES BARTELS 

WERKZAAMHEDEN: 

1981–heden 
Verloskundige/manager bij Centrum voor Verloskunde ROOS 
te Roosendaal: praktijk voor verloskunde en echoscopie. 

RELEVANTE BESTUURLIJKE WERKERVARINGEN: 

2021-heden: 
Lid financiële commissie KNOV 

2010–eind 2022 
Bestuursvoorzitter • St. Pensioenfonds voor Verloskundigen 

2008–2009 
Penningmeester • St. Pensioenfonds voor Verloskundigen 

2008–heden 
Lid Beleggingsadviescommissie St. Pensioenfonds voor 
Verloskundigen 

2018–heden 
Lid RvT • STBN 

2017–heden 
Bestuurslid • Qocon West-Brabant• IGO 

2015–heden 
Lid Beroepsgenoot–Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg 

2014–2022 
Bestuurslid • Kring voor Beroepspensioenfondsen 

2010–2022 
Lid Klantenraad Achmea Pensioenservices 

2020–heden 
Voorzitter Stichting Energietransitie Roosendaal 

2020–heden 
Secretaris VVD Roosendaal 

2007-2010 
Bestuurslid Stichting Prenatale Screening Zuidwest 
Nederland 



RELEVANTE OPLEIDINGEN: 

Universiteit van Amsterdam 2004-2006: 

• Beleid en management Gezondheidszorg

Erasmusuniversiteit Rotterdam 2015: 

• Programma voor Commissarissen en Raden van Toezicht

LEIDERSCHAP 

Door de jaren heen van diverse gremia voorzitter of 
bestuurslid geweest. Uitgebreide CV kan ik op verzoek 
toezenden. Meest relevante voor deze functie heb ik hier 
vermeld. 

REFERENTIES 

Dhr. Sjaak Toet:  sjaak@familie-toet.nl  
Mevr. Corien van der Haar: c.vanderhaar@coravie.nl 

Getoetst door DNB in 2007 op geschiktheid bestuurder 
pensioenfonds, en in 2017 op niveau B plus voor 
Vermogensbeheer. 

mailto:sjaak@familie-toet.nl
mailto:c.vanderhaar@coravie.nl
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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. Na een zorgvuldige 
analyse heeft de kiescommissie besloten 5 kandidaten voor te dragen als kandidaat bestuurslid: één 

kandidaat voor elke vacature. Het bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd.  
 

Voordracht 
Op voordracht van de kiescommissie draagt het bestuur Klaske Lyklema voor om te worden 
benoemd als bestuurslid algemeen. 
Bijgaand treft u de motivatiebrief en het CV van haar aan. 
 
 

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



Betreft: sollicitatie KNOV  
 
Datum: 21 april 2022  
 
KNOV 
Postbus 2001 
3500 GA Utrecht  
 
 
Geachte leden van de Kiescommissie, 
 
Met belangstelling heb ik kennis genomen van de vacature voorzitter van het bestuur 
van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.  
 
De reden dat ik deze sollicitatiebrief mail is, dat ik na zorgvuldig overwegen en 
raadplegen van mijn (verloskundig) netwerk, denk aan het profiel te kunnen voldoen 
waar de KNOV naar op zoek is, me ten volle bewust van het feit voor welke uitdaging dit 
nieuwe bestuur komt te staan. Verbinding met de leden is voor mij het sleutelwoord, het 
collectief samenwerken “sisterhood” als basis van een sterke autonome positie! 
 
Net als de KNOV ben ik altijd in beweging en op zoek naar de beste zorg voor moeder en 
kind. Ik volg en aanschouw de besturen, de voorzitters van De KNOV en de interactie 
met haar leden al jaren met grote belangstelling.  
Vanuit een (OER-)sterke geboortevisie denk ik samen met het bureau, het nieuwe 
bestuur en de leden juist nu een waardevolle (innovatieve) bijdrage te kunnen leveren 
t.b.v. de missie en koers van de KNOV, door met focus en resultaatgericht te werken aan 
de beste geboortezorg in Nederland. Daarbij de opmerking geplaatst dat dit alleen kan 
na een warme overdracht van het huidige bestuur, met respect voor het werk wat zij de 
afgelopen jaren hebben verricht en het proces om samen met de Kiescommissie te 
komen tot een daadkrachtig nieuw bestuur in het lang van de KNOV en haar leden.  
 
Eerder dit jaar heb ik mijn belangstelling getoond voor de vacature Beleidsadviseur 
Geboortezorg. Ik heb een gesprek met Bert Blankestijn gehad van het selectiebureau De 
Vegte. Op basis van mijn motivatiebrief achtte hij mij te zwaar voor deze functie en zijn 
advies aan mij “heb nog even geduld tot er een passende functie op je pad komt” heeft 
mij aan het denken gezet en ik heb dit advies ter harte genomen.  
Gisteren heb ik de Opleiding Verloskundig Leiderschap met genoegen afgerond en is 
voor mij mede de reden te reageren op de vacature.  
 
In 2003 ben ik afgestudeerd aan de Vroedvrouwenschool in Kerkrade. Ik heb me 
sindsdien altijd ingezet voor de verloskunde, zowel in- als buiten mijn praktijk.  
Ik ben een gedreven autonome en nieuwsgierige (leergierige) verloskundige 
(vakvrouw) en altijd begaan met de ontwikkelingen in de geboortezorg en ervan 
overtuigd dat hierin een belangrijke rol is en moet blijven voor de verloskundigen.  
De verloskundige als autonome poortwachter van de fysiologie, centraal in de 
geboorteketen en in het sociaal domein.  
 
 



Naast praktiserend verloskundige met een eigen praktijk, ben ik OERsterk leefstijl Coach 
en sinds 2017 voorzitter van het bestuur van het VSV Drachten e.o.  
Daarnaast ben ik lid van de ALV Beleidscommissie van de KNOV.  
 
Als voorzitter van VSV Drachten heb ik, zowel regionale als landelijke, ervaring met 
zorgverzekeraars, gemeentes, het consortium en het CPZ. Zo heb ik eind vorig jaar 
deelgenomen aan het webinar van het CPZ; betreft de stand van zaken rondom de  
implementatie van de zorgstandaard en de uitkomsten van bureau Berenschot.  
Als VSV hebben we deelgenomen aan de interviews om op deze wijze een waardevolle 
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkelingen in de geboortezorg. Daarbij niet 
alleen aandacht voor de zwangere centraal, maar juist ook voor de “zorgprofessional 
centraal”. Wat heeft hij of zij nodig om optimaal zorg te kunnen verlenen aan moeder en 
kind. Denk aan de juiste mensen, middelen en financiën. De huidige werkdruk, capaciteit 
en organisatiegraad in de regio baren mij zorgen. Bij uitstek een taak van de 
regiomanagers en een kans voor de leden die de opleiding Verloskundig Leiderschap 
hebben afgerond of volgen om hierin de leden te ondersteunen en te faciliteren,  Hier zet 
ik me vanuit het nieuwe KNOV bestuur graag voor in.  
 
Als voorzitter van VSV Drachten werk ik/wij met een concreet jaarplan en externe 
adviseurs. Dit maakt dat ik als voorzitter persoonlijk kan groeien in mijn functie en de 
werkgroepen optimaal kan aansturen en ondersteunen, waardoor wij als VSV 
professioneel en  resultaatgericht werken.  En belangrijk een plezierige samenwerking 
ervaren. De brandstof voor ons VSV. Dit geeft mij persoonlijk veel voldoening en 
motivatie om mij proactief in te zetten voor moeder en kind in onze regio en vanuit dit 
verlangen te solliciteren op deze functie. Ik geloof sterk dat succes (plezier en vitaliteit) 
samenhangt met een team voorzien van de juiste mensen op de juiste plek met een 
passende vergoeding.   
 
In 2019/2020 heb ik de masteropleiding OERsterk Coach gedaan; body, mind en 
business. Deze opleiding is gebaseerd op 3 OERpijlers: Ontspanning, Eten en Regelmatig 
bewegen. Vanuit de grondgedachte “hoe kunnen wij als mens optimaal functioneren” 
in een maatschappij met meer welvaart dan ooit, maar ook meer chronische ziekten dan 
ooit! Door dagelijks de 3 OERpijlers bewust toe te passen heb ik waardevolle, nieuwe 
inzichten en regie gekregen m.b.t. gezondheid, gezond zwanger zijn en vitaal 
ondernemerschap. Reden voor mij om deze opleiding te volgen is mijn interesse voor 
een gezonde leefstijl na mijn eigen ernstig ziek zijn t.g.v. een mola-zwangerschap en een 
toename van het aantal chronische ziekten en verwijzingen in de 
verloskundigenpraktijk. Niet alleen ongewenst voor de zwangere en haar ongeboren 
kind, maar ook voor de positie van de autonome verloskundigenpraktijk. Ook het hoge 
burn-out cijfers onder (jonge) verloskundigen heeft mijn aandacht. Het sluit aan bij de 
vijf resultaatgebieden, ambities van de KNOV. 
Door opzoek te gaan naar de oorzaak van de oorzaak, ben ik door de OERsterk coach 
opleiding anders naar de zwangerschap gerelateerde klachten gaan kijken en door 
specifieke leefstijl interventies toe te passen, krijgt de zwangere (en ik hoop in de nabije 
toekomst ook de verloskundigen) zelf weer regie op haar gezondheid en de 
ontwikkeling van haar ongeboren kind. Een waardevolle innovatie die ik sinds kort heb 
gevoegd aan mijn verloskundigenpraktijk t.b.v. preventie en beperken medicaliseren. Dit 
door de juiste kennis t.a.v. leefstijl toe de passen in de praktijk en ook binnen mijn 
organisatie.  



Als praktijk zijn we bezig met de implementatie van Positieve Gezondheid en werken we 
met een babyconsulent. Op deze wijze zijn wij als praktijk volop in beweging om onze 
positie in de regio te versterken en staan we voor en optimale start van moeder en kind 
(het gezin). Wij zien wij onszelf als pionier en hoofdrolspeler van o.a. Kansrijke start.  
 
In de regio heb ik mij actief ingezet om een gezamenlijke poli op de poli Vrouw & Kind te 
organiseren in ziekenhuis Nij Smellinghe. Sinds maart 2021 doen wij hier als 
verloskundigen 1e en 2e lijn samen met de gynaecologen spreekuur en MDO.   
Een zichtbare samenwerking vanuit de inhoud die de zwangere en haar partner zeer 
waarderen.  
 
Samen met ziekenhuis Nij Smellinghe houd ik mij op dit moment met een 
programmaleider “onderzoek en innovatie” bezig met een klein onderzoek genaamd 
BIBO wat staat voor Better In Better Out. Dit betekent dat we onderzoeken wat de 
zwangere en haar partner nodig hebben om vitaal zwanger te zijn en zich zelfbewust 
voor kunnen breiden op het ouderschap en hoe de geboortezorgprofessionals hierbij 
optimaal kunnen ondersteunen. Preventie is hierbij het uitganspunt.   
 
Om mijn functie als verloskundige, praktijkhouder en bestuurder goed te kunnen 
vervullen, heb ik diverse bijscholingen, cursussen en opleidingen gevolgd. Daarvoor 
verwijs ik graag naar mijn CV. Ook investeer ik regelmatig in coaching om te werken aan 
mijn persoonlijke groei en ontwikkeling.  
In 2016 heb ik met genoegen deelgenomen aan het scholingsprogramma Business 
modellen integrale zorg i.s.m. het Nyenrode College.  
Ik ben van mening dat het als verloskundige belangrijk is je te blijven ontwikkelen zowel 
op de inhoud van ons vak als op de organisatie. Juist in een tijd dat de (geboorte-)zorg 
volop in transitie is en onze autonome positie ter discussie staat. Reden voor mij om 
mee te doen aan het programma verloskundig Leiderschap van De Baak. Op deze wijze 
heb ik mijn kennis en ervaring verdiept t.a.v. persoonlijk leiderschap, teamleiderschap 
en organisatie en netwerkleiderschap; waarbij ik me nog meer bewust ben geworden 
van twee sterke kernkwaliteit “verbinden & communicatie”.  2 belangrijke vaardigheden 
die de KNOV zoekt in de nieuwe voorzitter. 
 
Ik houd me dus dagelijks bezig met het optimaliseren van de geboortezorg. Ik werk 
zelfstandig, voel me verantwoordelijk en neem verantwoordelijkheid. Ik ben instaat tot 
analytisch denken. Dit leidt vaak tot innovatie oplossingen voor complexe vragen en of 
samenwerkingsverbanden. Ik ben een verbinder en werk graag samen in de 
geboorteketen met als doel optimale zorg voor moeder en kind. Vanuit het besef dat wij, 
verloskundigen, een zeer waardevol en belangrijk aandeel hebben in een goede 
baringsbeleving van de vrouw en een gezonde start van het pasgeboren kind. Door 
jarenlange praktijkervaring en heel bewust met tijd en aandacht te luisteren naar de 
zwangere en haar partner, weet ik wat zij nodig hebben van de verloskundige / De 
KNOV om veilig en met vertrouwen te kunnen bevallen op de voor haar gewenste plek.  
 
Het is deze combinatie en uitdaging die het voor mij interessante maakt om te 
solliciteren op de functie als voorzitter van het bestuur van de KNOV. Voor mij als 
visionair, geboortezorgverlener en bestuurder een uitgelezen kans en een passende 
volgende stap in mijn loopbaan om mijn kwaliteiten, kennis en kunde breed in te zetten 
voor onze beroepsgroep, De KNOV.   



 
Ik zie mezelf zeer gemotiveerd en adequaat in kunnen spelen op landelijke en regionale 
ontwikkelingen door mijn competenties breed in zetten en met focus te werken aan de 
vijf resultaatgebieden beschreven in het profiel.  
Daarbij recent nog  geïnspireerd door Franka Cadée “midwife-ledcare is de weg vooruit”. 
Het sluit aan bij mijn  “OERsterke Geboortemissie” om m.b.v. de juiste zelfzorg moeder 
en kind een optimale start te geven en tegelijkertijd verloskundigen een waardevol 
instrument in handen te geven om de medicalisering terug te dringen. Dus moeder en 
verloskundige opnieuw sterk positioneren!  
De afgelopen jaren is er veel aandacht besteed aan de organisatiegraad en bekostiging, 
daarbij lijkt het als we de inhoud, de fysiologie als basis van ons beroep, een beetje uit 
het oog zijn verloren.  
 
Ik zie De KNOV als fundament  van een gezonde start van moeder en kind (gezin).   
Om vanuit deze positie voorzitter / bestuurder van de KNOV te mogen zijn, zie ik als een 
serieuze uitdaging die me op het lijf geschreven is. Met deze functie kan en wil ik op 
authentieke wijze bijdragen aan het versterken van de positie van de verloskundigen, 
zowel in de wijk als in de kliniek. Ik  ken het werkveld, zie de kansen en heb zicht op de 
bedreigingen. Ik ben ervan overtuigd dat ik met mijn ervaring, kennis en kunde als 
verloskundige, OERsterk leefstijl Coach en bestuurder als voorzitter hierin een 
innovatie, waardevolle en verbindende rol kan hebben.  
 
 
Ik zou dit graag in een persoonlijk gesprek willen toelichten.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Klaske Lyklema  
 
 
 
 
 



Klaske Lyklema

V E R L O S K U N D I G E ,  

P R A K T I J K H O U D E R  E N  O E R S T E R K  

( L E E F S T I J L )  C O A C H

Vaardigheden

Betrouwbaar

Communicatie

Doorzettingsvermogen

Enthousiast

Flexibel

Holitisch

Klantgerichtheid

Leergierig

Leiderschap

Samenwerken

Zeer gemotiveerd

Zelfstandig

Hobby's

Yoga, hardlopen, pianospelen, 

lezen en OERsterk koken

Profiel
Ervaren en gemotiveerde verloskundige, praktijkhouder en OERsterk leefstijl 

Coach. 18 jaar ervaring in de geboortezorg en 10 jaar ervaring als bestuurder in 

de geboortezorg. Beschikt over waardevolle ervaring in het ondernemerschap en 

heeft passie voor management. Gaat voor Positieve Gezondheid en creëert vanuit 

verbinding. Resultaatgericht, met een aantoonbare staat van dienst in het samen 

met een team werken aan het bereiken van doelen. Innovatief en is capabel om 

processen waarde gedreven en effectief te managen. 

Werkervaring

Verloskundige, praktijkhouder, Verloskundigenpraktijk Wolkom, Drachten
A U G U S T U S  2 0 0 8  —  J U L I  2 0 2 1

Commissie ALV beleidszaken, KNOV, Utrecht
J U L I  2 0 2 1  —  J U L I  2 0 2 4

Voorzitter bestuur VSV Drachten, VSV Drachten, Drachten 
J U L I  2 0 1 7  —  H E D E N

Verloskundige, praktijkhouder, Verloskundigenmaatschap Drachten, 

Drachten
J A N U A R I  2 0 0 6  —  A U G U S T U S  2 0 0 8

Verloskundige, waarnemer 
J U L I  2 0 0 3  —  J A N U A R I  2 0 0 6

Na het afronden van mijn opleiding tot verloskundige heb ik ruim 2,5 jaar als 

waarnemend verloskundige gewerkt. Ik heb voor meerdere (solo-)praktijken in 

Friesland en Groningen gewerkt. 

Vice-voorzitter Verloskundigen Kring Friesland
S E P T E M B E R  2 0 1 5  —  S E P T E M B E R  2 0 0 7

Opleiding

Mavo, Burgum
S E P T E M B E R  1 9 9 1  —  J U N I  1 9 9 5

Zorg en Welzijn, HAVO, Leeuwarden
S E P T E M B E R  1 9 9 5  —  J U L I  1 9 9 7

HBO-V, HBO, Hogeschool Leeuwarden
J A N U A R I  1 9 9 7  —  J U L I  1 9 9 9

Verloskunde , HBO, Vroedvrouwenschool, Kerkrade
S E P T E M B E R  1 9 9 9  —  J U L I  2 0 0 3

Train de trainer business integrale zorg, Nyenrode Business University, 

Breukelen 
A P R I L  2 0 1 7  —  M E I  2 0 1 8

Verloskundig Leiderschap, De Baak, Noordwijk
S E P T E M B E R  2 0 2 1  —  D E C E M B E R  2 0 2 2

Cursussen

Echografie, Hanze Hogeschool Eindhoven
S E P T E M B E R  2 0 0 5  —  M A A R T  2 0 0 6



Centering Pregnancy, De KNOV
O K T O B E R  2 0 1 5  —  O K T O B E R  2 0 1 5

Training Effectief Vergaderen, Verloskundigen Academie Groningen
O K T O B E R  2 0 1 5  —  O K T O B E R  2 0 1 5

Training Dockwerk visie in de praktijk, Dockwerk 
A P R I L  2 0 1 6  —  A P R I L  2 0 1 6

Coaching AY Marketing , AY Marketing
J A N U A R I  2 0 1 6  —  D E C E M B E R  2 0 1 6

Voorzitter VSV Drachten, Verloskundigen samenwerkingsverband
S E P T E M B E R  2 0 1 7  —  H E D E N

Ademcoaching, Ademcoach B. de Jong 
S E P T E M B E R  2 0 1 8  —  S E P T E M B E R  2 0 2 0

Master OERsterk Coach opleiding, Body Mind & Business, Oersterk 

Academy 
S E P T E M B E R  2 0 1 9  —  N O V E M B E R  2 0 2 0

Positieve Gezondheid, KNOV (Machteld Huber)
J U N I  2 0 2 1  —  J U L I  2 0 2 1
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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. Na een zorgvuldige 
analyse heeft de kiescommissie besloten 5 kandidaten voor te dragen als kandidaat bestuurslid: één 

kandidaat voor elke vacature. Het bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd.  
 

Voordracht 
Op voordracht van de kiescommissie draagt het bestuur Noortje Jonker voor om te worden 
benoemd als bestuurslid algemeen. 
Bijgaand treft u de motivatiebrief en het CV van haar aan. 
 
Gevraagd besluit 
In de statuten artikel 16 lid 1 staat: “De leden van het bestuur worden door de algemene 
ledenvergadering benoemd”. U wordt gevraagd te besluiten voor de voordracht van Noortje Jonker 
als bestuurslid algemeen. 
 

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



Noortje Jonker
Kandidaat bestuurslid KNOV

Geachte leden van de vereniging, beste kiescommissie,

Ik wil graag met jullie mijn twee toekomstperspectieven delen als 

kandidaat-bestuurder van de KNOV.

Het eerste perspectief gaat over de geboorte van mijn kleinkinderen:

'Als mijn vier (schoon-) dochters na 2030 zwanger zijn dan wil ik graag dat ze 

een eigen verloskundige kunnen kiezen. Ik wil dat zij in hun wijk veelvuldig in 

gesprek kunnen met hun eigen aanspreekpunt met wie zij een band kunnen 

opbouwen gedurende het hele traject. Dat geldt natuurlijk bij het eerste 

kind maar liefst hebben zij ook diezelfde verloskundige bij het tweede en 

misschien ook wel hun derde kind. Ik hoop dat zij ervaren dat er een kundige 

professional staat die deel uitmaakt van een sterk team waarin allen goed 

kunnen samenwerken, ook als er pathologie dreigt. Een geboortezorgteam 

dat goed getraind is en duidelijk op de hoogte is van de nieuwste evidence 

waarin zowel ruimte is voor risicodragende als risicomijdende interventies. Een 

klein team dat maatwerk kan geven en continuïteit van zorgverlener biedt 

ongeacht de plek van de zorg. De zorg is opvallend positief bekrachtigend, 

persoonlijk en voelt helemaal niet protocollair. Er wordt vooral gekeken naar 

wat mijn dochters en hun partners graag willen, wat in hun regio allemaal 

mogelijk is en wat goed bij hen past. Mijn kleinkinderen worden geboren in 

een zorgstelsel waarin het voelbaar is dat de kwaliteitscultuur gebaseerd is op 

onderling vertrouwen en waarin de hoogste vergoedingen terecht komen bij 

teams waarin vrouwen omringd worden met aandacht en best gewaardeerde 

zorg.'

Mijn tweede perspectief gaat over de verloskundige van mijn kinderen:

'Die verloskundige die in 2030 het persoonlijke aanspreekpunt van mijn dochter 

is, is lid van een actieve vereniging waarin zij zich gehoord voelt. Zij is zelf als 

lid ook betrokken, participeert in commissies en bepaalt samen met andere 

ketenpartners hoe de kwaliteit van de zorg wordt gemeten. Binnen de keten 

heerst een cultuur van onderling vertrouwen in elkaar en waardering van 

de ander. Binnen het vak van verloskundige is veel ruimte voor innovatie, 

voor opleiding en ook is er een sterke focus op de kennishistorie van het 

beroep, van de verloskundige wetenschap en alle waarden van het ambacht. 

Het behouden van de fysiologie als belangrijkste kern van het vak heeft een 

opvallende ontwikkeling doorgemaakt en verreweg de meeste leden streven 

dit na, ongeacht de plaats van de zorg. De gehele vereniging draagt deze 

kern met trots uit ook naar de ketenpartners toe. Verwijscijfers zijn beduidend 

lager dan in het decennium daarvoor en spelen geen rol meer in discussies. 

Die verbetering heeft ook een einde gemaakt aan de ergernissen rondom 

Aan
KNOV
Leden van de vereniging, 
Kiescommissie

Van
Noortje Jonker
Kandidaat bestuurslid 
KNOV
Amsterdam | Haarlem
0620015471



'dubbele declaraties'. De variatie en keuzemogelijkheden in het uitoefenen van 

het beroep als verloskundige zijn gegroeid. Er zijn meer verloskundigen en 

verloskundigen hebben meer tijd voor hun zwangeren gekregen. Deze twee 

factoren, meer keuzemogelijkheden binnen het beroep en meer tijd hebben 

ervoor gezorgd dat verloskundigen met méér werkplezier langer in het vak 

blijven werken. Verloskundigen zijn nog steeds onderling heel verschillend en zij 

zien elkaars verschillen als een verrijking voor alle diverse zorgvragen waaraan 

verloskundigen tegenwoordig tegemoet moeten komen. Zowel verloskundigen 

in een eigen praktijk, als ZZP-er, binnen een zorggroep of verloskundigen in een 

ander gremium van de geboortezorg (bijvoorbeeld als coach, lactatiekundige, 

onderzoeker, docent of werkzaam in een vrouwencentrum) voelen zich allen 

gezien en ondersteund in al deze diversiteiten doordat zij als leden van de 

beroeps- en brancheorganisatie samen oplossingen bedenken. En doordat de 

vereniging hen regelmatig raadpleegt, hun behoeften peilt en hun belangen 

excellent vertegenwoordigt aan de landelijke tafels.'

Deze twee toekomstperspectieven laten zien aan welke toekomst ik zou 

willen werken als toekomstig bestuurder van de KNOV. Ik heb geprobeerd 

jullie mee te nemen in mijn visie op het vak én mijn visie op de vereniging. 

Maar wat ik vind is niet het allerbelangrijkste, dus luister ik goed naar de 

leden. Vandaag is wél een unieke moment om dit te doen! Met een nieuw 

bestuur, een bureau dat volop in ontwikkeling is en een zorglandschap dat 

zeker nog onvoorspelbaar gaat veranderen. 

Vandaar dat ik mezelf wederom beschikbaar stel als kandidaat. Ik ben me 

ervan bewust dat ik niet alle dromen kan laten uitkomen. Toch ben ik enorm 

gemotiveerd om hier met kleine stappen samen met alle leden voor eens en 

voor altijd de goede dingen goed te doen.

Voor meer informatie over mijn persoonlijkheid, mijn competenties en mijn 

ervaringen verwijs ik jullie naar mijn curriculum vitae. Verder respecteer ik het 

huishoudelijk reglement (artikel 15) waarin wordt beschreven dat het bestuur 

vanuit zijn midden de voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester aanwijst.

Ik kijk uit naar alle gesprekken die wij hierover gezamenlijk of individueel met 

elkaar mogen voeren, nu en in de toekomst. 

Hartelijke groet, 

Noortje Jonker, MSc

#tijdvoorverloskunde



Noortje Jonker

K A N D I D A AT  B E S T U U R S L I D  K N O V

Personalia

Amsterdam | Haarlem

0620015471

Links

BIG registratie

Linkedin

Instagram

Link naar platform 

Waarnemersgeleding (via Signal)

Inholland-MSc MIRO

Inholland-BSc MBRT

Persoonlijke 

profilering

Visie op het beroep van 

verloskundige 

Inclusiviteit en diversiteit zouden 

vanzelfsprekend moeten zijn

Medezeggenschap en 

participatie hebben mijn prioriteit

Affiniteit voor systemen en 

processen

Kwaliteitscultuur baseren op 

vertrouwen in jezelf en elkaar

Onderzoekslijnen vertalen naar 

beroepspraktijk

Inkijkje privé

Getrouwd met Reinard, moeder 

van Bram (‘99), Eef (‘99), Jet 

(‘01), Saar (‘04). Vrije tijd: ik 

houd van hardlopen, wandelen 

met onze hond Lou, kunst, 

tafelen met familie en vrienden 

en lezen. Ik reis graag, ben een 

avondmens en geboren in Hoorn, 

West-Friesland in 1973. 

Profiel
GEËNGAGEERD VERLOSKUNDIGE, BESTUURDER, VERBINDER, STRATEEG, 

INNOVATOR, LOBBYIST, OPLEIDER en GEZONDHEIDSECONOOM met groot 

hart voor een persoonlijke benadering. 

De juiste mensen op de juiste plek is mijn focus en het verbeteren van het welzijn 

van leden van de vereniging staat daarbij voorop. Ik ben ervan overtuigd dat het 

welzijn van de vrouwen die zorg ontvangen dan nog verder zal verbeteren!

Competenties
Ik ben politiek sensitief, diplomatiek, besluitvaardig en heb veel dossierkennis. Ik 

ben ondernemend, resultaat-en klantgericht, schakel makkelijk tussen verschillende 

aggregatieniveaus en alloceer middelen doordacht. Ik ben een faciliterende 

leidinggevende en ben veranderingsgezind. Binnen een netwerk ben ik een 

ambassadeur met gevoel voor cultuur en variatie, daarbij ben ik doortastend als 

het kan en geduldig als het moet. Ik ben een doorzetter bij innovaties, een 

procesverbeteraar en houd van briljante mislukkingen. Ik ben observerend en 

onderzoekend, ga primair uit van vertrouwen maar blijf kritisch en geïnteresseerd 

in de vraag achter de vraag.

Werkervaring

Opleidingsmanager/Teamleider, Inholland, Haarlem
2 0 1 0  —  H E D E N

Ik rapporteer rechtstreeks aan de manager onderwijs en onderzoek, ben goed 

georganiseerd, communiceer snel en duidelijk, ben zichtbaar en betrokken. 

Als leidinggevende stel ik kaders, kan ik grenzen stellen, maar denk ik liever 

oplossingsgericht en genuanceerd. Leidinggeven doe ik met oog voor collega en 

student door een goede balans tussen mensgerichtheid en zakelijk leiderschap. Een 

gezond werkklimaat vind ik essentieel en als team zorgen we er samen voor dat dit 

zo voelt. 

Resultaten: waarderend leiderschap ingevoerd, transitie naar zelfsturende, 

multidisciplinaire teams, gevoel van eigenaarschap bij teamleden is gegroeid, 

hybride werken vergroot de autonomie van teamleden, verbondenheid van 

teamleden is belangrijk focuspunt, pc-cyclus geoptimaliseerd,

Successen: externe/internationale betrekkingen uitgebreid, kansen flexibilisering 

onderwijs benut, (internationale) projecten en subsidiegelden geadresseerd, 

studentparticipatie vergroot, onderwijs-innovatie kent steile leercurve, visitaties 

succesvol afgerond.

Ervaring met vier verschillende opleidingen: BSc Verloskunde, BSc Verpleegkunde, 

BSc en MSc Medisch beeldvormende en radiotherapeutische technieken 

(bv obstetrische echografie). Eerder diverse rollen als docent, internationaal 

onderzoeksleider, projectleider, beleidsadviseur en leidinggevende.

Verloskundige-adviseur-trainer-docent
2 0 0 8  —  H E D E N

• Praktiserend verloskundige (zelfstandig waarneemster)

• Adviseur voor (startende) professionals en ondernemingen. 

• Didactisch advies voor opleidingstrajecten van individuen en teams.

• Bestuurlijk advies NGO voor korte-midden-lange termijn.

• Onderhandelingstrajecten en adviseur governance in de zorg.

• Treed op als wetenschappelijk adviseur voor KNOV, deelnemer van 

werkgroepen integrale zorg, VIL, verloskundige van de toekomst en corona.

https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/9051526003
https://www.linkedin.com/in/noortje-jonker-7b604412/
https://www.instagram.com/noortjejonker/
https://signal.group/#CjQKINx1yFRbn2kptuvUf8yllDQmJlK1vCz4Mc7qG1PQBYaIEhCiQu64Venk8t8_IY69enKj
https://www.inholland.nl/opleidingen/master-medical-imaging-radiation-oncology/
https://www.inholland.nl/opleidingen/medisch-beeldvormende-en-radiotherapeutische-technieken-voltijd/


Maatschapslid Verloskundigen- en echopraktijk Om de Noord, 

Hoogkarspel
2 0 0 0  —  2 0 1 0

Praktijkhouder-eigenaar van verloskundigen- en echopraktijk samen met 2 andere 

maten als verloskundigen-echoscopisten. Per jaar verzorgden wij de prenatale, 

natale en postnatale zorg voor meer dan 300 vrouwen in de regio West-Friesland. 

Opleidingen

MSc Health Economics, Policy and Law, Erasmus Universiteit, Rotterdam
2 0 1 7

Full English master with specialization in policy and regulation at ESHPM faculty - 

gratuated

Courses: Economics and financing of health systems, Advanced research methods, 

Health care governance, Antitrust and competition policy, Health politics and policy, 

Health services innovation, Economics of health and health care, Health technology 

assessment and International health law. Master thesis: What effect do deductibles 

have on the use of healthcare? 

MSc Evidence Best Practice, Universiteit van Amsterdam - AMC, 

Amsterdam
2 0 1 3

Diverse modules methodologie-geen diploma

Bekwaamheid Universitair Docent (BKO), Vrije Universiteit, Amsterdam
2 0 1 1

Post graduate Health Care Management, Vrije Universiteit, Amsterdam
2 0 1 0

Getuigschrift HBO Verloskunde, Inholland, Amsterdam
1 9 9 9

Voorheen Kweekschool voor Vroedvrouwen

Diversen

POET-instructor, NLSG-Manchester
2 0 2 2

Registratie kwaliteitsregister KNOV
2 0 1 8  —  2 0 2 3

Diverse leiderschapstrajecten / coaching
2 0 1 8  —  H E D E N

Senior beleidsadviseur Internationalisering in het hoger onderwijs, NUFFIC
2 0 1 6

Extracurriculaire activiteiten

Mede-oprichter, Ambassadeur, Waarnemersgeleding KNOV
2 0 2 1  —  H E D E N

De waarnemersgeleding van de KNOV behartigt de belangen van waarnemend 

verloskundigen, die 25% van de werkende verloskundigen vertegenwoordigen 

(NIVEL, 2021). Door middel van een digitaal platform wordt onderling informatie 

uitgewisseld over verschillende thema's en voelen waarneemsters zich verbonden 

en gehoord. Daarnaast is de geleding steeds bekender onder de andere stakeholders 



binnen de vereniging, het bureau en daarbuiten. Op deze manier wordt deze 

specifieke groep beter gezien, gehoord en geraadpleegd om zo het werkplezier te 

verbeteren en uitval te verminderen.

Bestuursvoorzitter, GroenLinks Amsterdam Zuid, Amsterdam
2 0 2 0  —  2 0 2 2

Bestuurder van vereniging met ongeveer duizend leden als onderdeel van landelijke 

beweging bekend als politieke partij GroenLinks. Gestopt i.v.m. verhuizing uit gebied 

van de vereniging (reglementaire eis om te wonen in desbetreffende gebied).

Algemeen bestuurslid, midwives4mothers, Utrecht
2 0 1 6  —  2 0 2 1

Algemeen bestuurslid van NGO, stichting gerelateerd aan KNOV. Toezichthoudend 

bestuur. 

Doelstelling stichting was het wereldwijd bekendheid geven aan mortaliteit en 

morbiditeit van moeder en kind rondom zwangerschap, bevalling en kraambed. 

Verloskundigen internationaal in staat stellen om moeder- en babysterfte terug te 

dringen (Bron; statuten, 13 augustus 2010).

Zelfstandig trainer - docent, diverse opdrachtgevers, Nederland
2 0 1 3  —  H E D E N

Opdrachtgevers zijn o.a.: Bevolkingsonderzoek Nederland, DOKh, RIVM, De Baak. 

Deelnemer, presentator en voorzitter van verschillende nationale en 

internationale medische, onderwijskundige en zorgcongressen zoals EIAI 

Sevilla en Liverpool, ICM Toronto en Praag, AMEE Praag en Wenen, NVMO 

Rotterdam/Egmond aan Zee, EMA Maastricht en Londen, Kennispoort 

Verloskunde, CPZ-congres Utrecht.
2 0 1 0  —  H E D E N

Publicaties

• Jonker, N., Tebbe, B., Titulaer, L., & Straathof, K. (ter perse). Kennislacune in 

kikkerland: Waterbevalling net zo veilig als conventionele bevalling. Tijdschrift 

De Verloskundige, https://tvv.knov.nl.

• Koninklijke Nederlandse organisatie van Verloskundigen. (2019). De 

verloskundige in 2030. Geraadpleegd van 

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3158/file/KNOV_Brochure_Visie2030_v7.pdf

• Scheele, F., van der Aa, J., & Goverde, A. (2018). Project 

for Achieving Consensus in Training (by the European Board 

and College of Obstetrics and Gynaecology). Geraadpleegd van 

https://en.sogr.ro/wp-content/uploads/2019/01/PACT-English.pdf

• Goodarzi, B., & Jonker, N. (2013). Klinisch redeneren, een tweeluik. Deel 1: a 

way of thinking. Tijdschrift voor Verloskundigen, Juni, 54–57.

• Jonker, N., & Goodarzi, B. (2013). Klinisch redeneren, een tweeluik. Deel 2: a 

way of doing. Tijdschrift voor Verloskundigen, Juni, 58–62.

Referenties

Referenties op aanvraag
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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. Na een zorgvuldige 
analyse heeft de kiescommissie besloten 5 kandidaten voor te dragen als kandidaat bestuurslid: één 

kandidaat voor elke vacature. Het bestuur heeft deze voordracht bekrachtigd.  
 

Voordracht 
Op voordracht van de kiescommissie draagt het bestuur Lieneke van den Brink voor om te worden 
benoemd als bestuurslid algemeen. 
Bijgaand treft u de motivatiebrief en het CV van haar aan. 
 
 

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



L. Timmermans - Van den Brink MSc 

KNOV 
T.a.v. kiescommissie

 21 april 2022 

Betreft: Motivatiebrief functie bestuurder algemeen 
Bijlagen: Curriculum vitae 

Beste heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van een inspirerend contact met Franka Cadée tijdens de scholing Verloskundig 
Leiderschap heb ik besloten om mijzelf kandidaat te stellen als bestuurslid algemeen. 

Sinds 2009 ben ik werkzaam als verloskundige in de regio Eindhoven, waarvan het merendeel in de 
maatschap Clair de Lune. Afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld door een Master Healthcare, 
Policy, Innovation and Management te volgen aan de Universiteit van Maastricht. Sinds oktober volg 
ik de scholing Verloskundig Leiderschap. Altijd heb ik de wens gehad om mezelf verder uit te dagen 
en te ontplooien, naar mijn idee sluiten de werkzaamheden als bestuurder naadloos hierbij aan.  

Een masterstudie volgen in combinatie met werken binnen de maatschap Clair de Lune is ambitieus. 
Dit is een van mijn persoonlijke eigenschappen. Verder ben ik een doorzetter, punctueel en flexibel. 
Het profiel en de taken van bestuurder passen bij mijn persoonlijkheid, die gekenmerkt wordt als 
zelfstandig, communicatief vaardig, verbinden, proactief werken, stimuleren en gericht op 
ontwikkelen en verbeteren. Zaken die voor mij belangrijk zijn, zijn eerlijkheid, integriteit en 
betrouwbaarheid. 

Sinds begin 2019 ben ik bestuurslid van de Coöperatieve Zorggroep Verloskunde Zuidoost Brabant, 
waarvan sinds januari jl. als voorzitter. Hierdoor ben ik volledig op de hoogte van regionale en 
landelijke ontwikkelingen met betrekking tot de geboortezorg. Verder heb ik inmiddels de nodige 
ervaring opgedaan als bestuurder, zoals het houden van focus op het doel, het behartigen van de 
belangen van de leden en het overzicht bewaren. De ervaringen die ik heb opgedaan binnen de 
maatschap Clair de Lune en de regionale ontwikkelingen binnen de geboortezorg hebben me 
daarnaast een bijzonder organiserend vermogen opgeleverd.  

Graag zou ik mijn kennis, kunde en leiderschap beschikbaar willen stellen in de rol van bestuurder 
KNOV. Voor mijn werkervaring, opleidingsniveau en overige vaardigheden verwijs ik naar mijn 
toegevoegde curriculum vitae. Uiteraard ben ik bereid om in een persoonlijk gesprek mijn motivatie 
nader toe te lichten. 

Hartelijk dank voor uw tijd. 

Met vriendelijke groet, 

Lieneke Timmermans – Van den Brink MSc 
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Curriculum Vitae – Lieneke Timmermans – Van den Brink MSc 

Persoonsgegevens 

Naam: 
Voornaam: 
Adres: 

Telefoon: 
E-mail:
Nationaliteit:
Geboortedatum:

LinkedIn: 

Timmermans – Van den Brink 
Lieneke 

Nederlandse
9 juli 1987

www.linkedin.com/in/lieneke-van-den-brink-32b453106 
Opleidingen 

2021 – 2022 Leiderschap in de geboortezorg, De Baak 

2015 – 2017  Master Healthcare Policy, Innovation and Management, Universiteit van 
Maastricht 
 Scriptie: ‘An integrated midwifery care organisation in the region of 
Eindhoven’ 

2014 Pre-master module Epidemiologie, Universiteit van Maastricht 

2014  Onderzoekspracticum kwantitatieve data-analyse (SPSS), Open Universiteit 
Nederland  

2011 – 2012  Post-hbo Basisopleiding Echoscopie, Academie Verloskunde Maastricht 

2005 – 2009 HBO Verloskunde, Academie Verloskunde Maastricht  

1999 – 2005 Atheneum, Lorentz Casimir Lyceum Eindhoven 

Werkervaring 

01/2022 – heden Voorzitter Coöperatieve Zorggroep Verloskunde ZO Brabant 
Functie:  
Het leiden van het bestuur 
Werkzaamheden: 

• Leiden van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuur
• Initiatieven nemen, opzetten van werkgroepen
• Coördineren van taken, overzicht bewaren
• Werven van nieuwe leden, waarbij momenteel een samenwerking is aangegaan met een

kring

02/2019 – heden Penningmeester Coöperatieve Zorggroep Verloskunde ZO Brabant 
Functie: 
Het bijhouden van de financien van de cooperatie 
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Werkzaamheden: 
• Begroting maken 
• Jaarrekening controleren 
• Versturen van facturen voor contributie 
• Betalen van facturen 

 
01/2012 – heden   Verloskundigenpraktijk Clair de Lune 
Functie: 
Lid van de maatschap, verloskundige/echoscopiste 
Werkzaamheden:  
• Het begeleiden van zwangeren, barenden en moeders tijdens de prenatale, natale en postnatale 

periode. 
• Risicoselectie tijdens de gehele prenatale, natale en postnatale periode.  
• Zorg dragen voor een adequate verwijzing naar andere zorgprofessionals, zoals gynaecoloog of 

kinderarts. 
• Het organiseren van een jaarlijkse visie en beleidsdag voor de maatschap. 
• Begeleiden van verloskundigen in opleiding. 
• Geven van voorlichtingsavonden. 
• Contact onderhouden en overleg voeren met andere zorgprofessionals, zoals huisartsen en 

gynaecologen. 
• Declareren. 
• Financiële administratie van de praktijk bijhouden en contact houden met de accountant. 
• Aansturen van een praktijkassistente, verloskundige in loondienst en waarneemsters. 
• Werkroosters maken voor de maatschap. 
• Acquisitie voor de praktijk, zoals het ontwikkelen van promotiemateriaal en website 

onderhouden. 
 
10/2017 – 09/2018  Catharinaziekenhuis te Eindhoven 
Functie: 
Projectmedewerker Integrale Geboortezorg 
Werkzaamheden: 
• Ondersteuning bieden aan het project Integrale Geboortezorg. Hierbij is mijn hoofdtaak de 

implementatie van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. Deze wordt uitgevoerd in de regio 
Geldrop, Eindhoven en Veldhoven in samenwerking met VSV Anna, VSV Eindhoven en VSV 
Veldhoven. 

• Beleidsvoorstellen schrijven met betrekking tot de implementatie van de Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg. 

• Beleidsvoorstellen bespreken met diverse zorgprofessionals. 
• Ondersteuning geven aan de projectgroep, bestaande uit gynaecologen, (klinisch) verloskundigen 

en een afvaardiging van de kraamzorg. 
• Organiseren van regiobijeenkomsten voor diverse zorgprofessionals. 
• Opstellen van agenda’s en het schrijven van notulen 
 
11/2009 – 12/2011  verschillende praktijken 
Functie:    
Waarnemend verloskundige 
Werkzaamheden:  

• Het begeleiden van zwangeren, barenden en moeders tijdens de prenatale, natale en 
postnatale periode. 

• Risicoselectie tijdens de gehele prenatale, natale en postnatale periode.  
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• Zorg dragen voor een adequate verwijzing naar andere zorgprofessionals, zoals gynaecoloog 
of kinderarts. 

Locaties: 
• Verloskundigenpraktijk Clair de Lune te Eindhoven (01/2011-12/2011) 
• Verloskundigenpraktijk Beek en Donk (09/2010-01/2011) 
• Puur Vroedvrouwen te Arnhem (02/2010-03/2010) 
• Verlsokundigenpraktijk Linde te Best (11/2009-09/2010) 

 
 
Cursussen/kwaliteitsregister/nevenfunctie/vaardigheden/talenkennis 
 
Cursussen 
2019 Deelname aan het ‘Midwifery Today’ congres, Blankenberge, België 
2017  Deelname aan het ‘International Confederation of Midwives 31th Triennial 

Congress’, Toronto, Canada 
2015 Communiceren en sociale gedragsstijlen, Amethist Developing People, 

Amersfoort 
2014 Deelname aan het ‘International Confederation of Midwives 30th Triennial 

Congress’, Praag, Tsjechië 
2012  Persoonlijk leiderschapscursus, Amethist Developing People, Amersfoort 
2011   Stagewerkbegeleidingscursus, Maastricht 
2011  Deelname aan het ‘International Confederation of Midwives 29th Triennial 

Congress’, Durban, Zuid-Afrika 
 
Kwaliteitsregister 
2010-heden  Deelname aan kwaliteitsregister van de KNOV 
 
Voormalige nevenfuncties 
2014 – 2021  Penningmeester Stichting Awinbono   
2017 – 2018  Selectiecommissie Zorggroep Verloskunde Zuidoost Brabant 
2015 – 2017  Bestuurslid VSV Eindhoven 
2014 – 2015  Lid van de werkgroep IGVV (Integrale Geboortezorg VSV Veldhoven) 
 
Vaardigheden 
Office   MS-Office: Excel, Word, Outlook, Powerpoint 
Orfeus   Digitaal verloskundig dossier 
 
Talenkennis 
Nederlands  Moedertaal 
Engels   Vloeiend, zowel woord als geschrift 
 
Overige activiteiten en interesses 
 
Fietsen, lezen, reizen, koken 
 




