
 
 
 
 
 
EVAA (Eerstelijns Verloskundigen in Amsterdam en Amstelland) is een vereniging en samenwerkingsverband 
van eerstelijns verloskundigen. In een tijdperk waarin veel verandert in de verloskunde door maatschappelijke, 
professionele, technologische ontwikkelingen en wijzigingen in het zorgstelsel, is EVAA een sterke stadsbrede 
partner die heeft bewezen belangrijk te zijn in de samenwerking op regionaal en landelijk niveau in het 
veranderende verloskundige landschap. 
 
Het bestuur van Vereniging EVAA is op zoek naar een verloskundige in opleiding die ons bestuur, en dan met 
name de secretaris, wil ondersteunen. 

Voel jij er wat voor om je secretariële en bestuurskwaliteiten te ontwikkelen? 
Ga met ons in gesprek! We nodigen je van harte uit, ook als je twijfelt of meer informatie zou willen hebben.  

Profielschets bestuursassistent 
• In opleiding tot verloskundige bij de VAA 
• Vlot en helder in de communicatie en proactief in het oppakken van klussen 
• Affiniteit met de doelstellingen van de EVAA-vereniging, met als kernthema het verbeteren van de 

kwaliteit in de geboortezorg 
• Bereid en in staat 2-wekelijks de bestuursvergadering en een 6-tal ledensamenkomsten per jaar voor 

te bereiden, bij te wonen en na te bereiden en tussentijds communicatie en afstemming via de mail bij 
te houden  

• Flexibel, je kan inspringen bij urgente vragen uit het (ontwikkelings-)veld (ad hoc taken altijd in 
overleg, werklast verdeeld over bestuursleden) 

Functie gerelateerde taken  
• Opstellen van notulen van de bestuursvergaderingen, ALV’s en eventuele andere vergaderingen  
• Betrokkenheid bij het onderhouden van de website van EVAA (lancering nieuwe website juli 2022), 

denk aan nieuwsberichten plaatsen en bijhouden, notulen oploaden. 
• Secretariële ondersteuning (beheersing van Word/Powerpoint/Outlook/Excel is een pre) 

Praktisch  
• Werklast: gemiddeld 4 uur per week  
• Contract: 1 jaar 
• Voorkeur: commitment voor 2 jaar  
• Vergoeding: €300,- per maand 

Reacties  
Voor 15 augustus 2022 ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief op info@evaa.nl.  
Een vrijblijvend oriëntatiegesprek bestaat ook tot de mogelijkheden en kan flexibel ingepland worden.  

We kijken uit naar de reacties,  
 
Bestuur Vereniging EVAA, 
Veerle Takes (voorzitter), Marijke Sibie (secretaris), 
Eveline Corporaal (algemeen bestuurslid) en Olijf Gaasbeek (penningmeester) 
 


