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Voorwoord
 
De stichting midwives4mothers (m4m) is een zelfstandige stichting die op initiatief van de Koninklijke 
Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)is opgericht. Stichting m4m heeft als centrale 
doelstelling het ondersteunen en versterken van verloskundigen in de brede zin van het woord. Bekend 
is dat een sterke verloskundige de sleutelfunctie is voor goede zorg voor de zwangere, de barende en 
de kraamvrouw.  
 
In samenwerking met de KNOV wordt, op project basis, een wederkerige samenwerking aangegaan 
met een organisatie van verloskundigen buiten Nederland, dit was van 2009-2012 met Sierra Leone en 
van 2013-2017 met Marokko. Deze projecten werden opgezet volgens de Twinning methode. Dit houdt 
in dat professionals uit het land waarmee het project wordt aangegaan worden gekoppeld aan 
verloskundigen uit Nederland op basis van gelijkwaardige wederkerigheid. Zo wordt gedurende het 
project kennis en ervaring uitgewisseld tussen een groep verloskundigen en staan professionele 
hulpverleners in direct contact met elkaar.   
 
Dit jaar stond het werk van m4m in het teken van afronding, het exploreren van nieuwe Twinning 
kansen en andere mogelijkheden voor de Stichting. 

Twinning project AMSF & KNOV ’13 - ‘17   
 

Samenvatting 

Het vierjarige Twinning project tussen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
(KNOV) en de Association Marocaine des Sages Femmes (AMSF) is dit jaar geëvalueerd en volgens 
plan afgesloten.  
Het project bestond o.a. uit dertien gespiegelde workshops voor de groep van 19 twin paren in 

Nederland en Marokko, systematisch verdeeld over vier jaar. Er was één ontmoeting van de hele groep 

gedurende het wereldcongres van ICM in Praag in 2014 met daarnaast minimaal één uitwisseling per 

twin deelnemer in de projectperiode. Dit zorgt voor een stapsgewijze introductie en acculturatie voor 19 

paar gekoppelde verloskundigen die aan het eind van het project kleine gezamenlijke afgeronde sub-

projecten opleveren en een band hebben ontwikkeld die verder gaat dan collegialiteit. Zo ontstaat er 

een duurzaam platform waar uitwisseling plaats blijft vinden. Alle sub-projecten maakte deel uit van een 

tentoonstelling in Marokko en Nederland.  

Projectjaar 4 – einde project.  

Op 13 april vond de laatste workshop in Marokko plaats en op 15 mei werd deze in Nederland 

gehouden. De opkomst was in beide landen goed. Resultaten van de schriftelijke eindevaluatie zijn 

gepresenteerd en bediscussieerd. Twins keken positief terug op het project. Wel hadden deelnemers 

kritische feedback op het verloop van de (interculturele) communicatie, de ‘culture gap’ werd als te groot 

ervaren. Ook vonden deelnemers vier jaar te lang om het momentum van het project en de goede 

relaties tussen twins te behouden. Deze geleerde lessen zijn gebruikt ten behoeve van het succes van 

nieuwe Twinning projecten.  

 

ICM congres Toronto juni ‘17 

De voorzitter en project coördinator van AMSF, de project coördinator en een van de KNOV twins plus 

de project coördinator van het voormalige twinning project met Sierra Leone zijn namens m4m 
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aanwezig geweest op het ICM congres in Toronto. Gedurende dit congres hebben zij het Twinning 

project gepresenteerd. Hiervoor was veel belangstelling.  

Voorbereidingen nieuwe Twinning projecten 2018-2020  
 

In de tweede helft van 2017 zijn de geleerde lessen verwerkt en potentiele nieuwe Twinning projecten 

geinventariseerd. Om de ‘culture gap’ te verkleinen en het momentum te behouden word gekeken naar 

North-North en South-South Twinning met een uiterlijke projectduur van drie jaar.  

South-South Twinning     

Door gesprekken op het ICM congres in Toronto komen de verenigingen van verloskundigen van 

Ghana en Sierra Leone in aanmerking voor ondersteuning van South-South Twinning door de 

projectmanager van m4m. Dit project zal onder andere financiële ondersteuning krijgen van €12.500 

van Zonta Rond de Rees. Na goedkeurring van het bestuur vinden de voorbereidingen voor dit project 

digitaal plaats. Projectleiders (één uit ieder land) worden geworven. De start bijeenkomst waarbij beide 

partijen een projectplan voor de eerste zes maanden schrijven, wordt gepland op februari ’18 in 

Freetown, Sierra Leone.  

North-North Twinning  

In verband met de interesse in North-North Twinning door het verenigd Koninkrijk, IJsland en 

Griekenland word in april een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd. Na afloop van 

deze bijeenkomst valt de keuze op IJsland. De voorbereidingen vinden vooral digitaal plaats. 

Projectleiders (één uit ieder land) worden geworven. In december stellen de Nederlandse en IJslandse 

projectleiders een projectplan op ter beoordeling van het bestuur dat goedgekeurd wordt. De eerste 

team bijeenkomst wordt gepland in januari ’18 in IJsland.  

 

 

Nieuw m4m bestuur  

 

De Stichting m4m werd dit jaar twee nieuwe bestuursleden rijker. Linda Rentes heeft als nieuwe 

voorzitter overgenomen van Suzanne Thompson. George Miedema heeft het stokje overgenomen van 

Mike Muller als penningmeester. Om de continuïteit te borgen is Noortje Jonker ook dit jaar weer 

secretaris.  

Het nieuwe bestuur heeft zich toegespitst op de overdracht van taken waarbij opnieuw de visie, missie 

en doelen van de Stichting zijn vastgesteld. Om lopende en toekomstige bestuurszaken te bespreken 

kwam het bestuur in het voorjaar en het najaar samen. Het bestuur werkte aan een 

professionaliseringsslag en een verdere uitbereiding van activiteiten zoals oa het uitreiken van een 

award van €5.000 aan Nederlandse verloskundigen die PhD onderzoek doen waarmee een significante 

bijdrage wordt levert aan de doelen van de stichting.  
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Dank voor uw steun!  
 

 

Dank aan Moeder voor Moeders 

(Aspen BV) voor hun financiële bijdrage van 

€50,000 voor onze projecten. 

https://www.moedersvoormoeders.nl/over-

ons/754/partners.html  

  

               

 

   
 

Namens het bestuur van m4m,  

 

Franka Cadée (projectmanager) 

 

 

Dank aan de ieder KNOV lid voor de 

financiële bijdrage van € 12 p/jaar en het 

KNOV bureau voor rand voorwaardelijke 

taken zoals o.a. fondswerven, 

communicatie & bestuursondersteuning. 

Dank aan Zonta rond de Reest!  

Voor een financiële bijdrage van €12.500 van 

voor het South-South Twinning project tussen 

de verloskundigen verenigingen van Ghana 

en Sierra Leone. 

http://www.zontaronddereest.nl/index.php 
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