
 

Manifest van intenties 

Kandidaat-bestuursleden op voordracht van KNOV 
Henk-Marlies-Noortje-Klaske-Lieneke 

 
ALLEEN SAMEN MAKEN WIJ HET VERSCHIL 

 
Met dit manifest van betekenis laten wij zien waar wij als kandidaat-bestuur voor staan.  
Wij staan voor vijf kernwaarden als basis voor ons bestuurlijk handelen: met een luisterend 
oor willen wij een herkenbare koers uitzetten met een daadkrachtig optreden dat zorgt 
voor meer verbondenheid in de vereniging van zoveel mogelijk vitale verloskundigen.  
 
Luisterend oor 
Wij zullen altijd op constructieve en respectvolle wijze de dialoog met iedereen zichtbaar 
aangaan. Samen maken wij het verschil en zal de vereniging zich meer met elkaar verbonden 
voelen. De verscheidenheid in de vereniging is onze kracht. Klinisch verloskundigen zijn de 
ogen van de geboortezorg, eerstelijnsverloskundigen zijn het hart van de gemeenschappen, 
docenten zijn de rolmodellen van de toekomst en wetenschappers zijn de gids in de 
preventieve zorg. Ieder op zijn eigen wijze, allen met passie voor het ambacht en hart voor 
de zwangere. Wij willen de eenheid in onze vereniging versterken door goed te luisteren 
naar onze leden en hun inbreng serieus te nemen. Wij willen op een open en integere wijze 
met onze leden communiceren, zodat leden weten wat zij aan ons hebben. Dat willen wij 
doen door permanent met onze leden in verbinding te zijn door middel van zowel fysieke, 
als online bijeenkomsten en door gebruikmaking van social media. 
 
Een herkenbare koers 
Wij willen de belangen van alle verloskundigen in Nederland zo goed mogelijk behartigen. 
Als kern van ons beroep geldt voor ons de fysiologische begeleiding van de kinderwens, 
zwangerschap, baring en kraambed van de vrouw. Deze kern van onze professie verbindt 
ons. Wij willen het bevorderen van de fysiologie van de verloskunde krachtig laten 
doorklinken in alle aspecten van het beleid. Wij willen vooral inzetten op thema’s die onze 
leden binden in plaats van verdelen. Concreet betekent dit dat we overal overtuigend laten 
zien waar we goed in zijn: bijvoorbeeld in Perined-cijfers, in publieksvoorlichting, in 
strategische beleidskeuzes, in de onderzoeksagenda, bij onderhandelingen met 
ketenpartners, bij nieuwe ZonMw aanvragen, in kwaliteitsparameters en in de nieuwe versie 
van het beroepsprofiel wat leidt tot een vernieuwing van het opleidingsprofiel.  
 
Daarbij gaan wij altijd uit van een positieve en vanzelfsprekende meerwaarde van 
verloskundigen en kiezen wij niet langer voor een verdedigende houding ten aanzien van de 
meerwaarde van ons vak. Wij willen onze kwaliteit herijken en ons behoeden voor nieuwe 
afkapwaarden en nieuwe wetenschap die de medicalisering vergroten. Hiermee willen wij 
bereiken dat er anders wordt gekeken naar parameters in de gehele geboortezorg.  



Daadkrachtig en doelgericht 
De zorg verandert continue. Verloskundigen zijn daar goed op voorbereid. Zij vormen een 
antwoord op de uitdagingen in de ketenzorg, zoals de programma’s Juiste Zorg op de Juiste 
Plek, Passende Zorg en Kansrijke Start. Als bestuur vinden we het belangrijk dat we aan deze 
programma’s deelnemen, onze bijdragen leveren door de stem van verloskundigen hierin 
door te laten klinken. Tegelijkertijd willen dat de evidence van ons preventieve handelen 
verder wordt onderbouwd om nog beter te weten wat werkt, en wat niet werkt.  
Wij willen dat met nieuwe (technologische) mogelijkheden de verloskundige zorg nog 
effectiever wordt en de regeldruk (administratielast) afneemt, zodat er meer tijd is voor de 
zwangere en haar partner. Hiervoor is het nodig dat onze wetenschappelijke en 
technologische kennis verder wordt versterkt, door (praktijk-) onderzoek, innovatie en 
(vervolg-)opleidingen gericht op het bevorderen van de fysiologie van de verloskunde, de 
kern van ons vak. 
 
Verbondenheid in de vereniging 
Als wij gekozen worden verwachten wij van de leden dat zij ons steunen met een breed 
mandaat waaruit voldoende vertrouwen blijkt om als nieuw bestuur aan te kunnen treden. 
Dat betekent dat naar mate de tijd verstrijkt er steeds meer resultaten zichtbaar zullen 
worden. Leden zullen onze koersvastheid herkennen, ons luisterend oor waarderen en 
samen zullen we dit in de keten uitdragen. Wij willen een beroepsorganisatie zijn die met 
respect en aanzien wordt benaderd en haar positie landelijk en regionaal weet in te nemen. 
Wij willen dat de stem van verloskundigen krachtig doorklinkt in het beleid op alle niveaus in 
de zorg. Om krachtdadig te kunnen optreden, willen we ons in al ons handelen gesteund 
weten door onze leden. En zullen wij als bestuur ook onze kwetsbaarheden en twijfels tonen 
met als doel deze onzekerheden te onderkennen, samen te reflecteren en te leren.  
 
De vitale verloskundige 
Wij willen ervoor zorgen dat verloskundigen ook in de toekomst hun poortwachtersfunctie 
behouden, hun autonomie wordt gerespecteerd en het beroep toekomstbestendig is.  
Nu het tweesporenbeleid in de bekostiging van de verloskundige zorg een feit is, willen we 
hier volop beleidsmatig inzetten om de best mogelijke voorwaarden te creëren voor 
verloskundigen, ongeacht waar zij hun praktijk uitoefenen. Beide sporen zullen we kritisch 
volgen door middel van monitoring en door te reageren op ontwikkelingen die een optimale 
beroepsuitoefening belemmeren. 
Wij willen het leiderschap in de geboortezorg verder versterken om verloskundigen op alle 
niveaus te positioneren als krachtige leiders in de geboortezorg. Ook in de verloskunde zijn 
er arbeidsmarkttekorten. Als oplossing koersen wij op een betere capaciteitsraming 
waardoor er in de toekomst meer collega’s zijn om aan de veranderende verloskundige 
zorgvraag te kunnen voldoen, door meer verloskundigen op te leiden en de norm te 
verlagen. Daarnaast willen wij de samenwerking in de verloskundige ketenzorg met andere 
disciplines in de eerste- en tweedelijnszorg versterken door voor landelijk breed dekkende 
transport- en verwijssystemen te pleiten. Zo willen we bereiken dat de uitoefening van ons 
vak in elke levensfase ons blijft inspireren en uitdagen om het samen goed te doen.  
 
 
 
 



Als je jouw stem op ons uitbrengt, kies je ervoor dat wij ervoor zorgen dat: 
 

1. Onze kernwaarden worden gerespecteerd en dat zij doorklinken in alles wat we met 
elkaar doen; 

2. Er ingezet wordt op het vergroten van de organisatiegraad van verloskundigen, dat 
de zorgketen een koersvaste en zichtbare KNOV ervaart, dat onze 
ledenondersteuning voelbaar versterkt en dat onze resultaten zichtbaarder worden; 

3. Er gewerkt wordt aan een veilig en plezierig werkklimaat voor onze 
bureaumedewerkers, waarvan wij verwachten dat zij zich met open vizier en 
luisterend oor op onze leden en de buitenwereld richten; 

4. Wij ten dienste staan van alle leden en dat wij als bestuur zichtbaar, voelbaar en 
hoorbaar zijn;  

5. Wij samen met jullie het verschil maken! 


