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Carina Huisman, Caroline van den Berg, Karin Voermans, Monique Roosink, Len Buffing, Wiebke de Natris, Rieky 

Marcellis, Ina Mulder, Bea Verhoeven, Jelka Jungslager (notulen), Maria Bom (voorzitter) 

Afgemeld: Wendy Verstegen, Erna Beers, Mieke Brink, Gerda van Vliet, Pauline ’t Hart, Anita Sittrop, Vivian Schroll, 

Angela van Daatselaar, Jantine Vos, Ria Boing, Karin Vink, Petra Admiraal, Judith Groenveld 

 

1. Verslag ledenvergadering 27 maart 2018 
Er zijn geen wijzigingen voor het verslag 27 maart 2018, hiermee is het verslag vastgesteld. 
 

2. Uit het werkveld en ervaringen met intercollegiale uitwisseling.  
In de meeste regio’s is de intercollegiale uitwisseling hartelijk ontvangen. Alle groepen hebben een spreuk 
gekregen die de saamhorigheid ondersteund.  

 
Mieke:  

Drente is nog niet op gang want ze zijn maar met 2.  Mieke zou wel willen aansluiten bij de groep 
van Apeldoorn waar gewerkt wordt aan temperamenten en voeding. Ze neemt zelf initiatief. 
 

Petra:  
In Limburg zijn 2 groepen, Noord en Zuid. Beiden hebben een avond gedaan over vaccineren met 
Noor Prent, dit was heel interessant. 
 

Caroline en Yvonne:  
In Zuid Holland al 4 jaar bezig met intercollegiaal overleg. Al gewerkt aan sprookjes en beeldend 
denken wat erg leerzaam was, en zojuist een jaar met biografie afgesloten. De groep merkt dat 
het wisselende deelname wel vertragend werkt op het leerproces. Een soort spanningsveld van 
iedereen er bij houden en voldoende vooruit kunnen. Komende winter gaan zij werken aan 
voeding en temperamenten met een antroposofisch diëtiste. 
 

Bea en Carina:  
Regiogroep voor Haarlem is nog niet opgestart. Er wordt nog gezocht naar een oplossing, 
Mogelijk  is het beter aan te sluiten bij de bestaande groepen in Heerhugowaard en/of 
Amsterdam. 
 



Moniek, Len en Jelka:  
In Amsterdam komen een aantal zusters al 7 jaar samen voor een vorm van  intervisiegroep. Zij 
beginnen altijd met de spreuk van Rudolf Steiner voor de aanstaande ouders.  Len laat deze 
horen. Dit jaar  werken zij 4 x aan biografie.  Daar zij het 2e uur onderling inhoudelijke gesprek 
aangaande natuurlijke kraamzorg maandelijks doen op hun collectief vergadering is het 
vooralsnog lastig voor anderen om aan te sluiten bij deze groep. 
 

Esther 
In de regio Arnhem zijn verschillende avonden gepland, waaronder 2 over de samenhang van 
planetenkrachten en zalf applicaties. Zij hebben les van Marion Gores in het therapeuticum van 
Arnhem. Ander leuk nieuws is dat Esther als zzp-er aan de slag gaat in de regio 
Gelderland/Utrecht. 

 
Wiebke: 

Met een muziektherapeute onderzoeken zij in Eindhoven hoe je beter waarneemt, hoe je daarbij 
nieuw kunt luisteren en oordeelsvrij kunt communiceren. 
 

Geweldloze communicatie en meditatie zijn onderwerpen die in Limburg, Nijmegen en Utrecht aan 
de orde komen.  
Apeldoorn heeft 4 avonden gepland waarin zij gaan onderzoeken hoe het zit met hun eigen 
temperament en welke voeding daar bij hoort. 

 
 

3. Concept Beleidsplan Beroepsvereniging 
Het conceptbeleidsplan wordt besproken en met algemene stemmen aangenomen. Het verschijnt 

binnenkort op de website. 

 

Vragen werden gesteld aangaande de kwaliteitseisen, de losse scholingen en de scholingsdata. 

 

Kwaliteitseisen 

De vereisten zoals in maart vastgesteld zijn nog niet bij iedereen bekend. Ze staan beschreven op de 

website bij de beroepsvereniging en zullen in het komende ledenblad opnieuw worden opgenomen. 

De vereisten worden door een aantal mensen als erg belastend ervaren.  Het bestuur antwoord dat 

zij er alles aan doen de intercollegiale uitwisseling vooral plezierig en nuttig te laten worden, zodat 

het juist verlichtend ipv belastend gaat werken.  

Anderzijds is er nu ook de mogelijkheid lid van de beroepsvereniging te blijven zonder je in te 

schrijven in het kwaliteitsregister. Dan verzamel je geen punten, blijf je wel het geheel steunen en er 

deel van uitmaken op een manier die misschien beter bij jou eigen situatie past. 

 

Losse Scholingen 

Ina vraagt waarom er losse scholingen gegeven worden terwijl er altijd in de opleiding werd gezegd 

dat de vaardigheden zonder achtergrond geen waarde hebben. Onveranderlijk blijft het zo dat een 

certificaathouder bekwamer is en een vak heeft geleerd. De deelnemer aan een losse scholing maakt 

kennis met een vaardigheid. Hoe dat verder uitpakt is aan de persoon en instelling zelf. Wij als 

Beroepsvereniging kennen geen enkele kwalificatie aan de losse scholingen en zijn niet 

aanspreekbaar op de kwaliteit van hun handelen in de kraamzorg. 

Kapinga voegt nog toe dat ons streven toch vooral het verbeteren van de kraamzorg is, de losse 

scholingen dragen daaraan bij. Ook nemen op deze manier meer mensen kennis van wat de 

Natuurlijke Kraamzorg eigenlijk inhoudt en nemen de vooroordelen af.  

 



Scholingsdata 

Op de website en in het ledenblad vindt je de planning van de komende scholingen. Er wordt hard 

gewerkt aan meerjarenplan voor de nascholingen, bijvoorbeeld een cyclus van 7 onderwerpen die 

zich gaan herhalen na 3,5 jaar. Jelka merkt op dat de scholing van vandaag, over zelfzorg wel vaker 

gevolgd zou kunnen worden zonder en dat je er dan weer nieuwe dingen uit zou kunnen halen. 

 

Bea vraagt of het mogelijk is de nascholingen en training basisvaardigheden te laten rouleren qua 

datum per jaar omdat zij in april en september altijd verhinderd is deel te nemen. Maria neemt dit 

mee ter overweging. Zij weet nog iemand die hiermee zit. 

 

4. Leden  

Met algemene instemming wordt besloten voortaan 5 soorten lidmaatschap te hanteren binnen 

onze verenging. Leden zullen gevraagd worden kenbaar te maken voor welk lidmaatschap zij kiezen. 

De kosten blijven vooralsnog gelijk. 

a. Donateur / sympathisanten: Zijn pro Natuurlijke Kraamzorg, willen steunen. Geen KR. 

b. Certificaathouder loondienst, geen Kwaliteitsregister 

c. Certificaathouder zzp, geen Kwaliteitsregister 

d. Certificaathouder loondienst, wel Kwaliteitsregister 

e. Certificaathouder zzp, wel Kwaliteitsregister 

 

Kosten lidmaatschap voor zzp-ers 

Met algemene stemmen wordt besloten een vrijwillige bijdrage te vragen aan zzp-ers voor 2019. 

Richtbedrag € 100,-- Esther neemt dit mee met de facturering. 

 

5. Woordvoerderschap 

Kapinga licht toe dat het belangrijk is voor ons gezicht naar buiten toe dat we ons op een eenduidige 

en zuivere manier presenteren. Om die reden moeten voor interviews en alles wat geschreven tekst 

oplevert verwezen worden naar de woordvoerders van onze verenigingen. Voorlopig is dat alleen 

Maria. Er wordt hard aan gewerkt dat meerdere mensen dit gaan kunnen.  

Verder kan iedereen altijd vertellen over de Natuurlijke Kraamzorg vanuit zichzelf. Wat ik begrepen 

heb, wat ik geleerd heb, hoe ik het heb begrepen tot nog toe is ………, Volgens mij ….. 

 

8 mensen hebben de eerste scholing over voorlichten aan ouders gevolgd. Het bleek een heel 

leerzame middag en men had behoefte aan meer. Binnenkort volgt een 2e datum. Tijdens de 

komende conferentie zullen deze voorlichters in spé hun eerste voorlichting geven in de vorm van 

kleine beleefworkshops over elementen van natuurlijke kraamzorg.  

 

 

6. Protocollen  
De leden gaan akkoord met het voorstel onze handleidingen voortaan protocollen te noemen.  

Bea geeft zich op als meelezer in de werkgroep protocollen. Zolang de dingen digitaal kunnen doet 

zij graag mee. Er zijn geen aanvullingen of vragen over de protocollen?  

 

7. Rondvraag en Volgende ledenvergadering 



Geen rondvraag. Ledenvergadering 19 maart vervalt. 

Nieuwe datum is 16 april, aansluitend op Training Basisvaardigheden op 16 april. 

 

Actielijst 

Esther: facturatie zzp-ers met verzoek vrijwillige bijdrage 

Jelka: In winterbulletin: hoe werkt het kwaliteitsregister, data scholingen 

Maria: Scholingsoverzicht voor ledenblad 

Maria: Roulatie vaardigheden en nascholing, niet altijd sept/april voor training basisvaardigheden 

Maria/Esther: Herindeling lidmaatschappen 

Sandra: Bea opnemen als meelezer in de werkgroep protocollen 


