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Organisatie 
EVAA is al 10 jaar een landelijk toonaangevende eerstelijns geboortezorg organisatie. 
EVAA vertegenwoordigt en ondersteunt ruim 140 verloskundigen in het leveren- en verbeteren 
van de kwaliteit van zorg. 
 
Holding EVAA BV vertegenwoordigt Vereniging EVAA op bestuurlijk niveau en is bestuurder van 
twee werkmaatschappijen: Bevalcentrum West (BCW, 2007); geboortecentrum binnen OLVG-
west en de Verloskundige Zorggroep Groot Amsterdam (VZGA, 2019); verantwoordelijk voor 
kwaliteitsbeleid en contractering van de aangesloten praktijken en echocentra. Gezamenlijk 
vormen de drie bedrijven een strategisch team en zetten kwaliteit en innovatie binnen de 
Nederlandse geboortezorg op de kaart. 
 
In het kader van een verdere doorontwikkeling is EVAA op zoek naar twee nieuwe 
functionarissen.  
 
Functie Zorginhoudelijk Directeur 
Als Zorginhoudelijk Directeur vorm je een duale directie met de Strategisch/bedrijfsmatig 
Directeur aangaande ontwikkeling- en uitvoering van het beleid binnen VZGA en BCW en ben je 
lid van het strategisch team. Je vertegenwoordigt de verloskundigen en bedrijven in gesprekken 
met ziekenhuizen, zorgverzekeraars, en binnen lokale- en landelijke samenwerkingsplatforms.  
 
Als Inhoudelijk Directeur ben je verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid en het ontwikkelen en 
uitrollen van inhoudelijke innovatie. Je vormt de directe brug tussen de verloskundigen in de 
praktijk, wetenschap, innovatieve ontwikkeling en samenwerkingspartners.  
Je hebt een korte lijn met de verloskundigen, vormt voor hen het directe aanspreekpunt en 
ondersteunt en vertegenwoordigt hen binnen verschillende werkgroepen, 
samenwerkingsplatforms en overleggen, zowel regionaal als landelijk. Je bent de spin in het 
geboortezorgweb en verbindt de ontwikkelingen binnen o.a. Verloskundige 
Samenwerkingsverbanden, projecten rondom Gezonde & Kansrijke Start, het regionale 
consortium, KNOV en andere verloskundige zorggroepen/ regio’s. 
 
Profiel kandidaat 

- Onderschrijft de waardes en doelstellingen van organisatie EVAA 
- Aantoonbare ervaring als eerstelijns verloskundige  
- Relevante bestuurlijke ervaring binnen samenwerkingsverbanden in de zorg 
- Goed beeld van behoeften in de praktijk en ontwikkelingen in de Geboortezorg 
- Wetenschappelijke masteropleiding 
- Kennis en ervaring aangaande kwaliteitsprincipes 
- Aantoonbare ervaring in projectleiding 

Competenties 
- Ondernemend, innoveren met passie en gezond verstand 
- Legt gemakkelijk verbanden tussen praktijk, wetenschap en strategisch beleid  
- Weet visie en ontwikkelingen om te zetten in inhoudelijke innovatie o.b.v. kwaliteit en 

deze te borgen in zorgpaden  
- Doelgericht, doorzettingsvermogen, doch flexibel in denken en handelen 
- Teamspeler, gericht op gelijkwaardige samenwerking 
- Aantoonbare verbinder, communicatief zeer vaardig 



Aanbod  
De kans om mee te werken aan de ontwikkeling van de beste geboortezorg! 
 
De functie beslaat gemiddeld 20 uur/ week, brutosalaris (FT) € 6.160,- / maand, afhankelijk van 
opleiding en ervaring. Startdatum in overleg tussen 1 september en 1 november 2022. 
Er wordt gestart met een jaarcontract, met de mogelijkheid tot verlenging. 
EVAA biedt je daarnaast een dynamische organisatie vol ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.  
 
Reactie en informatie 
Wanneer je geïnteresseerd bent in deze functie ontvangen wij graag voor 5 september een 
motivatiebrief en een actueel CV gericht aan mevrouw A.M. Bakker, directeur EVAA Holding 
B.V.: info@holding.evaa.nl. Meer informatie op www.evaa.nl.  
Bij vragen kan contact opgenomen worden met A.M. Bakker, telefoon: 06-41 60 96 89.  
 


