
14 15
            De 
Verloskundige

            De 
Verloskundige

H‘Het was een jaar of zes geleden dat ik voor 
het eerst een managementfunctie bekleedde. 
Ik had al een tijd het gevoel dat ik me verder 
wilde ontwikkelen en nam de functie van een 
vriendin in een startende kraamzorgorganisatie 
waar. De bedrijfsvoering vond ik ontzettend 
leuk, maar bij bestuurlijke overleggen was er 
altijd dat stemmetje dat zei dat ik ‘maar’ een 
verloskundige was. Toen ontstond de behoefte 
om op dat vlak meer te leren. Ik startte met  
de master Healthcare Management, met een 
focus op economie en management. Ieder-
een verklaarde me voor gek, want het paste 
niet bij me. Maar juist dat was de reden om 
hiervoor te kiezen. Dat was de kennis die ik 
miste om met vertrouwen een vergadering  
te leiden.’

Pas op de plaats
‘Inmiddels is het ruim twee jaar geleden dat ik 
ben afgestudeerd en werk ik naast mijn werk 
als klinisch verloskundige in het Diakonessen-
huis, als programma- en beleidsmedewerker 
bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport aan het actieprogramma Kansrijke 
Start. Dit was het moment om weer even stil te 
staan bij waar ik sta en waar ik – op beleidsmatig 
 niveau – naartoe wil. En toen kwam het leider-
schapsprogramma van De Baak op mijn pad.’

Ieder een ander doel
‘De opbouw is heel passend.  

Je begint bij jezelf: wie ben ik,  
hoe functioneer ik, wat zijn  

mijn krachten en wat zijn mijn 
valkuilen? Vervolgens ga je in  
op de vraag wat leiderschap is 

en inhoudt. Je duikt de theorie  
in en gaat met elkaar in gesprek. 

Dan ontdek je dat  iedereen het 
 programma met een ander doel volgt. 

Ik volg het programma omdat ik wil 
leren over strategisch leiderschap. 

Maar ook om te evalueren waar  
ik nu sta in mijn 
‘nieuwe rol’ en om 
mijn visie op de 
toekomst qua 
carrière  helder 
te krijgen. 
 Andere verlos-
kundigen 

 volgen het 
 programma omdat 

ze een betere leider  
in hun praktijk willen zijn. 

 Anderen willen hun rol in  
de regio pakken. En weer een 

ander wil meer de coachende 
kant op.’

Eigen context
‘Het programma belicht de verschillende 
 perspectieven van leiderschap. Het gaat 
over leiderschapsstijlen en persoonlijk leider-
schap, over bestuurlijk leiderschap – hoe zorg 
je dat mensen jou volgen – en over richting 
geven. Het gaat altijd over de geboortezorg en 
je betrekt het op je eigen context. Dat maakt 
dit programma relevant voor veel verschillende 
verloskundigen. Zo heb ik op papier gezet 
waarom iemand door mij geleid zou kunnen 
worden. Medecursisten schreven eigen-
schappen van mij op, als ‘gedreven op doel en 
inhoud’, ‘positieve energie’, ‘kan goed delegeren’ 
en ‘als ze op het doel gericht blijft, kan ze 
emotionele bijzaken parkeren’. Tijdens het 
programma heb ik geleerd hoe ik die kwaliteiten 
strategisch kan inzetten. Voor mij betekent 
dat, dat ik enthousiasmeer en inspireer en 
 tegelijkertijd werk aan mijn cirkel van invloed.’

Niet voor iedereen
‘Niet iedere verloskundige hoeft zich met leider-
schap bezig te houden. Als verloskundige 
heb je een mooie impact in de praktijk zelf en 
er zijn genoeg verloskundigen die daar hun 
voldoening uit halen. Maar voor ons vak is het 
nodig dat er ook verloskundigen opstaan die 
een stem in de bestuurskamer kunnen zijn. 
En dan heb je wel die beleidstaal nodig en  
het zelfvertrouwen om je stem te laten horen. 
Er worden soms tenenkrommende besluiten 
genomen. Voorheen vond ik daar vooral wat 
van, maar kón ik er niets mee. Nu kan ik het 
gesprek aangaan, en aan mijn klinische collega’s 
ook beter uitleggen waarom bepaalde besluiten 
genomen worden. Ik denk dat je die compe-
tentie nodig hebt in het team. Net zoals een 
wetenschappelijk opgeleide verloskundige  
in je team handig kan zijn om de evidence 
nog beter te begrijpen en nog makkelijker 
met gynaecologen in gesprek te gaan.’

De Baak heeft in samenwerking met de 
KNOV het programma ‘Leiderschap in de 
geboortezorg’ (voorheen ‘Verloskundig 
Leiderschap’) opgezet. Het programma 
belooft verloskundigen hun rol als leider 
en bestuurder in te vullen en impact te 
hebben op de toekomst van de 
geboortezorg. Renate de Bie is op de  
helft van het programma. ‘Ik heb nu de 
handvatten om het gesprek met het 
management aan te gaan. En de kennis 
om sommige keuzes beter te begrijpen.’

TRAINING
Leiderschap in de geboortezorg

INHOUD
Leiden en besturen in de 

geboortezorg

DUUR
15,5 dagdelen (8 of 9 dagen)

LOCATIE
Driebergen en Noordwijk

OPLEIDER
De Baak

CURSIST
Renate de Bie, verloskundige  

bij het Diakonessenhuis
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Bestuurlijke rol
leren  
invullen

Scan de code om meer te 
weten over de opleiding.
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