
 
 
 
REGIO-COÖRDINATIE 
 
De NBvD streeft er naar om een kritische, proactieve en goed geïnformeerde beroepsvereniging te zijn, die 
de belangen behartigt van professionele doula's. De inbreng vanuit de leden is hierbij onmisbaar en daarom 
wil het bestuur in nauw contact blijven met alle leden (aspirant-lid, lid, erkend lid en begunstigend lid) . De 
NBvD probeert de afstand tussen bestuur, commissies en leden onder andere te verkleinen door het 
organiseren van regio- en intervisiebijeenkomsten. De regiocoördinator is hierbij bij de verbindende 
factor: onderhouden van contact met bestuur, relevante commissies en ketenpartners en organiseren van 
regio- en intervisiebijeenkomsten in de eigen regio.  
 
Regio- en intervisiebijeenkomsten 
Er wordt elk kwartaal een bijeenkomst georganiseerd: 2 regio- en 2 intervisiebijeenkomsten.  
Van leden (met uitzondering van de begunstigend leden) wordt verwacht dat zij minimaal 1 regio- en 1 
intervisiebijeenkomst bijeenkomst per jaar bijwonen. Mocht er vanuit de regio behoefte zijn aan meer 
bijeenkomsten, staat het de regiocoördinator vrij om dit te organiseren. 
 
Voor de regio- en intervisie bijeenkomsten geldt: 

- Het programma sluit aan bij actuele opvatting over het profiel van de doula en/of recente 
ontwikkelingen in de geboortezorg. 

- De bijeenkomsten vinden plaats volgens een duidelijke structuur of methodiek en er is 
o.a. een vooraf bekende agenda en verslaglegging (datum, tijd, onderwerp, methode, 
presentie) en kunnen in samenwerking met andere beroepsgroepen in geboortezorg 
georganiseerd worden.  

- De datum voor een regiobijeenkomst dient tijdig gecommuniceerd te worden, zowel naar de 
doula’s in de regio als naar het bestuur (vermeld de data op de website en intranet)  

- Een bijeenkomst is toegankelijk voor alle doula’s, zowel leden als niet-leden. 
- De bijeenkomst wordt zoveel mogelijk gehouden in een plaats die centraal ligt in de regio dan 

wel afgewisseld, zodat het voor alle doula’s (in de regio) mogelijk is om bij de bijeenkomst 
aanwezig te zijn. 

- De inhoud van de bijeenkomsten wordt bepaald door de regiocoördinator in samenspraak met de 
doula’s uit de betreffende regio. 

- Indien er vanuit het bestuur van de NBvD onderwerpen zijn die zij graag besproken zien worden, 
zullen deze voorafgaand aan de vergadering aan de regiocoördinator doorgegeven worden. 
Eventueel zal iemand vanuit het bestuur aanschuiven bij de bijeenkomst om toelichting te geven. 

- Er vindt terugkoppeling plaats richting de NBvD: na een bijeenkomst geeft de 
regiocoördinator een (schriftelijke) terugkoppeling van de bijeenkomst aan het bestuur. Hierbij 
wordt ook aangegeven welke leden aanwezig waren bij de  bijeenkomst. 

 
Budget voor de regio- en intervisie bijeenkomsten: 
Vanuit de NBvD is een budget van €1000,- per kalenderjaar beschikbaar voor alle regio’s.  
Voor inzet vanuit het regiobudget is vooraf toestemming van de penningmeester nodig. Facturatie kan 
dan rechtstreeks naar de penningmeester of de regio-coordinator dient een declaratieformulier 
in. 
Voor bijeenkomsten wordt aan niet NBvD-leden een kleine vergoeding (€5,- tot €25,-) gevraagd. De 
regiocoördinator zorgt voor een simpele administratie waarin inkomsten en uitgaven voor de 
regiobijeenkomsten worden bijgehouden en stuurt jaarlijks (januari) een overzicht naar de penningmeester. 



 
Een eventueel positief saldo blijft ter beschikking van de betreffende regio.  
 
Regio-vertegenwoordiging 
De regiocoördinator fungeert als NBvD-vertegenwoordiger in de regio. Enerzijds voor leden en anderzijds 
voor ketenpartners. Regio-coordinatoren bespreken onderwerp in de regio vanuit het bestuur (input en 
output) en zijn beschikbaar voor vragen van leden. Ook zorgen regio-coordinatoren voor een 
overzicht van ziekenhuizen en VSV’s in de regio en onderhoud daarmee in samenwerking met en namens het 
bestuur contact. Verder dragen zij bij aan de zichtbaarheid van de doula in de regio. 
 
Van de regiocoördinator wordt aanwezigheid tijdens de ALVverwacht en minimaal één keer per jaar bij 
een vergadering voor alle regiocoördinatoren samen met het bestuur. Indien vooraf duidelijk is dat de 
regiocoördinator niet aanwezig kan zijn bij de ALV of de vergadering met het bestuur, dient er een 
vervanger geregeld te worden en dit moet vooraf gecommuniceerd worden aan het bestuur. 
 
Ondersteuning vanuit het bestuur van de NBvD 
Bij de uitvoering van de taken krijgt de regio-vertegenwoordiger ondersteuning vanuit het bestuur: 

- Regiocoördinatoren informeren over lopende zaken binnen de NBvD en waar mogelijk en van 
toepassing attenderen op onderwerpen/evenementen die voor de regio interessant kunnen zijn. 

- Zorgdragen voor een portefeuillehouder met wie de regiocoördinator contact op kan nemen  voor 
het bespreken en/of overleggen van zaken.  

- Zorgdragen voor de verzending van de data en locatie van regio- en intervisiebijeenkomsten via 
nieuwsbrief en in de agenda op de website.  

- Zorgdragen voor een volledig en actueel overzicht van regio-coordinatoren op de website.  
 
 
  



 
 
 
Functieprofiel regio-coordinator 
  
De regio-coordinatoren worden geworven uit de leden, waarbij het streven is dat alle regio-
coördinatoren erkend leden zijn. Verantwoordelijkheid van de regio-coordinatoren is een 
bijdrage leveren in de uitvoering van het beleid.  
 
  
Taken:   

• Organiseren van 2 regio- en 2 intervisiebijeenkomsten per jaar 
• ALV en minimaal één vergadering met alle regio-coördinatoren en bestuur bijwonen 
• Aanspreekpunt zijn voor leden en ketenpartners in de regio 
• Bestuur waar nodig bij taken ondersteunen  

  
Profiel:  

• HBO werk- en denkniveau   
• Goed op de hoogte van de actualiteiten rondom geboortezorg  
• Goede communicatieve vaardigheden, waaronder diplomatieke vaardigheden   
• Flexibele instelling en stressbestendig  
• Erkend lid van de NBvD 

  
Tijdsinvestering:  
8-24 uur per jaar 
  
Vergoeding:  
Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding van 4,50 euro per uur, na investering van acht 
vrijwillige uren per jaar en een vergoeding van eventuele gemaakte kosten met een maximum 
van €150,- per jaar.  
 


