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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 een sleutelfunctie heeft voor goede zorg voor de zwangere, de barende, de kraamvrouw, en de
baby[1, 2].
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[3,4] en van 2013-2017 met Marokko[5]. Deze
projecten werden opgezet volgens de twinning
methode[6,7]. 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. [4-8]
Dit jaar stond het werk van m4m in het teken van twee nieuwe twinning projecten: twinning up North tussen
verloskundigen van de verenigingen voor verloskundigen van Nederland en IJsland, en South-South twinning
tussen verloskundigen van de verenigingen voor verloskundigen van Ghana en Sierra Leone. Ook is in 2018 een
Award van €5000 uitgereikt aan twee PhD onderzoekers voor onderzoek waarmee een significante bijdrage
wordt geleverd aan de doelen van de stichting m4m.

Innovatie in twinning
In 2018 zijn de ervaring van het twinning team en uitkomsten van evaluaties en onderzoek van de eerdere
twinning projecten verwerkt. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en daaruit voortvloeiend is een nieuwe strategie
geïmplementeerd[6]. Ervaring leerde dat een kleinere ‘culture gap’ zowel als een duidelijkere focus op
gemeenschappelijke verloskundige doelen en, om het momentum te behouden, een kortere projecttijd meer
kans geven op succes. Door deze nieuwe inzichten is de doorloop van twinning up North, drie jaar en SouthSouth twinning twee jaar. Kritische succes factoren voor twinning, ontwikkeld gedurende een Delphi onderzoek
[9] zijn gebruikt in de opzet van nieuwe projecten.

South-South twinning
Doel: Verloskundige leiders creëren, die ook na het project de zorg voor moeders en baby’s blijven verbeteren.
De voorzitter en een projectleider van de Ghana Registered Midwives Association (GRMA) worden een op een
gekoppeld aan de voorzitter en een projectleider van de Sierra Leone Midwives Association (SLMA), zij worden
door de projectmanager van de stichting m4m ondersteund een gezamenlijk twinning project op te zetten. Ze
gaan minstens ieder jaar bij elkaar op bezoek, als groep of individueel. Daarnaast is er contact voor zover de
lokale middelen dat mogelijk maken. Samen volgen ze georganiseerde workshops, bijvoorbeeld over leiderschap
of teambuilding. Ze zetten zelf kleine projecten op, met concrete doelen. Allemaal gericht op het verbeteren van
de geboortezorg in beide landen. Het project loopt twee jaar, in 2018 en 2019.
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Door gesprekken op het International
Confederation of Midwives (ICM) Congres
in Toronto kwamen de verenigingen van
verloskundigen van Ghana (GRMA) en
Sierra Leone (SLMA) in aanmerking voor
South-South twinning. Dit project kreeg,
naast financiële steun van de KNOV en
Moeder voor Moeders ook een
geoormerkte donatie van €12.500 van
Zonta Rond de Rees.

activiteit

resultaat

Commentaar

1ste periode februari 2018- november 2019.
Workshop 1 februari ’18.
Commitment Charter gezamenlijk geformuleerd
en getekend
Memorandum of Understanding (MoU) tussen
GRMA & SLMA geformuleerd om officieel te
tekenen gedurende de ‘kick off’ van het project
in september
Vinden en aannemen van twee project
coördinatoren.
Vinden een aannemen van twee project
stakeholder managers.
Schrijven van een gezamenlijk 2018-2020
South South project voorstel, deadline
september 2018.
Ceremoniele ‘kick off’ in Ghana and in Sierra
Leone voor leden en stakeholders September
’18.
Nieuwe face to face bijeenkomst plannen by
stagnatie

afgerond

Gedurende workshop 1.

afgerond

Gedurende workshop 1.

GRMA: Gifty Baido
SLMA: Betty Sam
GRMA: Netta Ackon
SLMA: Safiatu Foday
Gestart, niet afgerond

Gedurende workshop 1.

Geen doorgang

In augustus gepland voor
november.

Gedurende workshop 1.
3 maanden uitstel ivm
vastlopen afronden voorstel (tot
november 2018)
Uitstel ivm incompleet
projectplan.
3 maanden ‘no cost extention’
Ivm stagnatie.

2de periode november 2018- mei 2019.
Workshop 2- November ’18
Gezamenlijke analyse van stagnatie en maken
van nieuwe afspraken.
Planning van volgende evaluatie april ‘19.

ü Financiële bijdrage aan
tijdinvestering 4u p/w
project coördinatoren.
ü Wifi aansluiting alle
projectleden voor 1 jaar.
ü Ondersteuning voor
afronden projectplan door
Zweedse verloskundigen.
ü Tastbare projecten
jaarkalender

Besluit tot een GO met de
voorwaarde dat de gemaakte
afspraken nagekomen worden
voor mei ’19.

Twinning up North
Doel: Verloskundige leiders creëren, die ook na het project de zorg voor moeders en baby’s blijven verbeteren.
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Veertien Nederlandse verloskundigen
worden een op een gekoppeld aan een
IJslandse collega.Hun achtergrond is
vergelijkbaar. Bijvoorbeeld
verloskundige aan het bed, docent,
onderzoeker, beleidsmaker. Ze gaan
minstens twee keer per jaar bij elkaar op
bezoek, als groep of op eigen
gelegenheid. Daarnaast is er intensief
contact via e-mail, telefoon en social
media. Samen volgen ze workshops,
bijvoorbeeld over leiderschap, lobbyen
en projectmanagement.Ze zetten zelf
kleine projecten op, met concrete
doelen. Allemaal gericht op het verbeteren van de geboortezorg in beide landen. Beide landen hebben een eigen
twinningcoördinator, die zelf ook verloskundige is. Het project loopt drie jaar, van 2018 tot en met 2020.

activiteit

resultaat

commentaar

Project team-building
ü Projectplan afgerond door
project coordinatoren (Liselotte
Kweekel KNOV, Edythe
Mangindin
ü Doelen & evaluatie cyclus
vastgesteld.
14 twin pairs recruited.
Workshop 1: exchange in The Netherlands
& introduction to project, expectation
management.
Workshop 2: IJsland en Nederland los van
elkaar in eigen land.

Workshop 3: exchange in Iceland.

14 paren gekoppelde twins plus
kennismaking online & face to face.
Base line evaluation completed &
analysed
ü Baseline results presented.
Leadership inspiration session
organised
ü Twins ondersteund om eigen
projecten te
Twins schrijven eerste opzet voor
individuele projecten.

Project manager leid 6
maanden het project ivm
zwangerschapsverlof project
Coördinator Nederland

Regular updates &
communication to all twins via
WhatsApp & Mail.
Rol van 1 twin koppel
gewijzigd met als resultaat 13
koppels en voorzitters van
verenigingen als
ambassadeurs van project.

Bestuur m4m
De Stichting m4m word bestuurd door Linda Rentes, George Miedema als penningmeester. Om de continuïteit te
borgen is Noortje Jonker ook dit jaar weer secretaris. Alle drie leden zijn bereid om nog een jaar te blijven.
Het bestuur heeft zich toegespitst om 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 interne professionaliseringsslag van de stichting zowel als een verbreding van de
activiteiten van de stichting.
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m4m award
Het m4m PhD onderzoek award is onderdeel van de verbreding van activiteiten van de stichting. Een award van
€5000 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. Twee Nederlandse
verloskundigen ontvingen in 2018 een award van €5000 voor het schrijven van een artikel ter publicatie als een
onderdeel van PhD onderzoek. waarmee een significante bijdrage wordt levert aan de doelen van de stichting.

Nieuwe website https://midwives4mothers.nl/

De website van m4m heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Toegankelijke informatie en regelmatige updates van
nieuwsberichten https://midwives4mothers.nl/nieuws/ geven de lezer frisse en informatieve

Dank voor uw steun!
Dank aan Moeder voor Moeders
(Aspen BV) voor hun financiële bijdrage van €50,000
in 2018 voor onze projecten.
https://www.moedersvoormoeders.nl/overons/754/partners.html
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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