
Een helder verhaal! 

Échte verkiezingen tijdens de ALV, juist nu. 
Wij denken dat we als KNOV, ondanks de inzet van velen, in een vicieuze cirkel terecht zijn 
gekomen. Een cirkel waar alleen nog uit te komen is als we nú de blik naar binnen keren. 
Daarom bieden wij ons aan als serieuze keuze voor een nieuw bestuur bij de komende ALV. 
Wij zijn voorgedragen door 5 x 15 leden zoals dat binnen de statuten mogelijk is.  1

Wij hebben elkaar gevonden op inhoud - en inhoud is ook wat we jullie gaan bieden: 

• Een voltallig nieuw bestuur. 

Wij gaan dan ook primair de focus richten op herstel van het vertrouwen in onze KNOV, voor 
álle leden, ongeacht in welke setting zij werken.  
Tegelijkertijd zal de focus naar buiten en naar de positie van de verloskundige in het veld 
scherp moeten blijven. We verliezen steeds meer terrein en ons bestaansrecht wordt openlijk 
betwijfeld. 

• Moed, transparantie, nieuwsgierigheid, integriteit, reflectievermogen en verbinding. 

Dit zijn waarden van waaruit wij als groep het bestuur willen gaan invullen. 
Vanuit onze competenties en brede ervaring op verschillende vlakken hebben we goed gekeken 
naar een afvaardiging waarvan we verwachten dat zoveel mogelijk leden zich 
vertegenwoordigd zullen voelen. 
In het tweede deel van dit document lees je over onze kwaliteiten en onze motivaties. 
Juist nu zijn dit voorwaarden voor een krachtig bestuur: we hebben geen tijd te verliezen! 

• Wat gaan we doen? 

We willen ons primair richten op het (her)pakken van de regie op de verloskundige zorg, 
ongeacht vanuit welke setting die gegeven wordt. 
Ons vak heeft een fantastisch bestaansrecht: het bewaken en bevorderen van de fysiologie 
van de hele reproductieve periode van vrouwen.  
Wij denken dat door te besturen met focus op dat bestaansrecht onze beroepsvereniging een 
duurzaam herstel kan doormaken. En dat daar grote behoefte aan is. 

1 Artikel 16, lid 2 ‘Voordrachten dienen te geschieden met instemming van de kandidaat en te worden ondersteund 
door het bestuur, dan wel tenminste vijftien stemgerechtigden.’



• En de stakeholders…? 

Onze beroepsorganisatie moet onze belangen behartigen in een veld waar veel stakeholders 
betrokken zijn. Daar is sterke vertegenwoordiging en/of lobby nodig. 
Juist ook in de richting van experts in belangenbehartiging is een scherpe focus op ons 
bestaansrecht, onze beroepsidentiteit, cruciaal. Wij willen die focus naar onze stakeholders 
inzetten.' 

• Maar onze onderlinge verschillen dan? 

Ook daar zal een hernieuwde focus op het hart van ons beroep ons verbinden. Want een grote 
diversiteit is belangrijk - maar een gezamenlijke focus op het ‘hoe’ is dat ook. 
We hebben nieuwe hoop nodig, een puntje licht in complexe tijden. Wij zien de mooie 
initiatieven. Maar we zien ook hoe lastig jouw positie op veel plaatsen is. Deze tijd vraagt om 
eerlijkheid, zodat er iets ten goede verandert. 

• ‘Hoe’ gaan jullie dat doen? 

Zie daarvoor ons stappenplan, dat we zo snel mogelijk zullen publiceren. 
We houden je op de hoogte! 

Onze motivaties: 

Alieke de Roon - Immerzeel 
Sinds 2004 werk ik in de eerste lijn als verloskundige. Eerst als praktijkhouder, later als 
waarnemer.  Op dit moment werk ik een dag per week in een kleinschalige praktijk in Zwolle 
en daarnaast als senior beleidsadviseur bij Zorginstituut Nederland. 

Al vanaf mijn start in de eerste lijn heb ik mij ingezet om de verloskundige zorg te versterken. 
Dit deed ik onder meer door het volgen van de master Evidence-based Midwifery (klinische 
epidemiologie) en het opzetten van en participeren in regionale samenwerkingsstructuren, 
zoals het protocollenoverleg tussen de eerste en tweede lijn dat later is opgenomen in het VSV. 
Na het afronden van mijn master heb ik in diverse rollen en op verschillende plekken gewerkt 
aan kwaliteit en organisatie van de geboortezorg, onder meer als senior beleidsadviseur en 
projectleider binnen het KNOV-bureau en als bestuurslid van de verloskundige coöperatie van 
Zwolle en omstreken.  

Het bewaken en bevorderen van de fysiologie en autonomie van (aanstaande) moeders is mijn 
drijfveer. Goede samenwerking, onderlinge verbinding tussen zowel mensen als projecten en 
kwalitatieve resultaatgerichtheid zijn daarbij focus. Door mijn regionale en landelijke inzet voor 
de verloskundige zorg heb ik een groot netwerk onder verloskundigen en stakeholders.  Mijn 
netwerk kent mij als kritisch, coöperatief en enthousiast met passie voor kwaliteit in de 
(geboorte)zorg. 

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. Nu ik 
de landelijke bestuursfunctie kan vormgeven met gelijkgestemde leden die met mij willen 
staan voor de inhoud heb ik er vertrouwen in dat ik een waardevolle bijdrage kan leveren 
binnen het bestuur. 



Maaike van Rijn 
Ik, Maaike van Rijn, ben 18 jaar praktiserend verloskundige met een even lange werkervaring 
in de eerste als de tweede lijn. 
Na mijn werk in de tropen en mij master International Health heb ik mij op verschillende 
vlakken ingezet voor de positionering van de klinisch verloskundigen en het versterken van de 
samenwerking tussen verloskundigen werkzaam in verschillende lijnen. 
Nog meer dan ooit tevoren geloof ik dat we als bestuur ons moeten richten op ons als collectief 
te verenigen. Dat vanuit inhoud, belangen voor diverse verloskundigen behartigd worden. 

Als het merendeel van de kinderen momenteel door collega’s werkzaam in het ziekenhuis 
worden aangepakt kan het niet zo zijn dat juist die groep leden nu zo’n klein aandeel heeft 
binnen de KNOV, willen we het aandeel op het natale deel van beroepsgroep niet verder kwijt 
raken.  
Zo ook de laatste cijfers die de KNOV onlangs deelde over de Nederlandse baringen, die laten 
zien dat er bij 40 procent van alle baringen momenteel een arts betrokken is. Dit geeft weer 
dat ofwel de zorg zo georganiseerd is dat we niet in staat zijn alle vrouwen een verloskundige 
te bieden. Ofwel dat we als maatschappij geloven dat voor 40 procent van de vrouwen een 
arts meerwaarde biedt boven een verloskundige. 
Dit is maar een voorbeeld van de vele vraagstukken van ons vak die momenteel spelen en die 
vragen om een stevige aanpak en daadkracht. Waarin we moeten kijken wat de essentie van 
ons vak is en waaraan we ons bestaansrecht ontlenen.  

Ik sta voor een vereniging waarin alle leden zich gezien, gehoord en verenigd voelen. Waarin 
het bestuur inspireert, richting geeft en uitdraagt naar buiten toe wat ons uniek maakt als 
verloskundigen. Waarin ik me zal inzetten voor het bevorderen van de samenwerking tussen 
collega’s in de eerste en tweede lijn met aandacht voor het behoud autonomie in plaats van 
het gestuurde uitvoerende karakter wat ons vak dreigt te krijgen. 
Een bestuur wat naar buiten durft uit te dragen waar we voor staan. Een bestuur wat richting 
en input levert aan het hervinden en uitdragen van onze beroepsidentiteit.  

Marieke Smith 
Een brede beweging, ingezet vanuit dit bestuur en samen voortgezet binnen de hele 
beroepsgroep, zorgt dat de verloskundige weer een gerespecteerde beroepsbeoefenaar is en 
de KNOV haar belangenbehartiger. 

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. 

De kracht van dit voorgestelde bestuur zit in de sterke basis die we samen vormen; zowel op 
vak inhoud, op organisatie van de vereniging als onze positionering extern hebben we heldere 
visie en een plan van aanpak.  

In dit bestuur breng ik mijn ervaring en betrokkenheid in, mijn brede netwerk, het plezier in 
samenwerken, de kracht een beweging in gang te zetten en moed en vasthoudendheid waar 
nodig. 

Door veel persoonlijk contact, openheid, heldere communicatie en een sterke visie weet ik veel 
mensen te inspireren. Als verloskundigen zich verbinden blijkt er véél mogelijk.  



Joke Klinkert 
Many things that count cannot be counted but warmth and kindness are simply good in 
themselves (mo9o van Verloskundigenprak;jk Vondelpark, mijn voormalige kleinschalige prak;jk) 
 
Ik ben verloskundige sinds 1993 en in 2000 afgestudeerd als master of public health. De 
verloskunde is voor mij al;jd een enorme inspira;ebron 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 prach;g boeket krijgt 
omdat ze zo blij met je hulp zijn. 

Het is een enorm dienstbaar vak, al;jd in contact met anderen. In de maatschappij en van sloppy 
buitenwijk tot luxe villa. Al;jd met je voeten in de klei. 

Het besturen van een vereniging van verloskundigen is naast hard werken ook een bron van 
energie. Er heeQ de laatste jaren een enorme professionaliseringsslag plaats gevonden. 
Verloskundigen organiseren VSV-overleggen, regionale overleggen, staan de pers te woord, voeren 
ac;e. En hebben een groeiend bewustzijn ten aanzien van de beleidsma;ge en poli;eke 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 BV met bedrijven, o.a een Zorggroep. 

Mijn kracht als bestuurder is mijn belangstelling voor ondernemersschap in een maatschappelijke 
context met als leidraad de verloskundige waarden die de verloskundige organisa;e zelf vaststelt. 
Ik werk op basis van een door de verloskundigen vastgestelde visie die handen en voeten krijgt in 
de organisa;estructuren en de zorg die verloskundigen vanuit die organisa;es 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, 
organisa;estructuren en poli;eke 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 client en vroedvrouwen hebben. 



Rebekka Visser 
De focus op de samenwerking met de ketenpartners is en blijft van cruciaal belang. 

Maar ik denk dat het tijd is om daarnaast hard te gaan investeren in de samenwerking met 
elkáár. 

Daarom zou ik heel graag, samen met Alieke, Marieke, Maaike en Joke een bestuur willen 
vormen waarbij we er aan gaan bijdragen dat onze KNOV een vereniging wordt waar álle 
verloskundigen zich thuisvoelen. 

Ik geloof in het verbinden vanuit inhoud, wat basaal neerkomt op ons bestaansrecht als 
‘bewakers’ van de fysiologie.  

De vorm van waaruit ieder van ons praktiseert moet divers zijn - en is uiteindelijk alleen te 
beoordelen op effectiviteit vanuit de inhoud, de uitkomsten dus. 

Naast oog hebben voor dat wat goed gaat, getuigt het in mijn ogen van wijsheid als er ook 
benoemd kan worden wat beter kan en daar aan bij te dragen. 

Daarbij is het ongelooflijk belangrijk om uit te gaan van een gemeenschappelijke noemer. 

Ik ben verloskundige sinds 2004. Ik heb in de afgelopen 16 jaar veel ervaring opgedaan die 
voor verdieping van mijn visie op de verloskunde gezorgd heeft.  
Belangrijke waarden, voor mij essentieel in mijn werk als verloskundige en die ik ook als 
bestuurder wil inzetten, zijn eerlijkheid, openheid, integriteit en bewustzijn van onze 
beroepsidentiteit.


