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Algemeen  
 
Waar zijn we te vinden/communicatie kanalen: 
We hebben als VDC verschillende manier waarop we met elkaar in contact blijven.  

• Forum 

Het Forum werkt als een onderdeel van onze website. Hier vind je onder andere onze bibliotheek en 
informatiekaarten van de medische commissie maar ook verslagen van scholingsdagen en de notulen 
van vergaderingen. Daarnaast is het forum ook de plek om met collega afspraken maken voor een 
intervisie of samen te reizen naar VDC dagen, ook is er een verkoophoek. 
Het is fijn als je je voorstelt op: https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=13  
Je kan je aanmelden via http://forum.draagdoekconsulenten.nl. Gebruikersnaam en wachtwoord 
hiervoor heb je ontvangen via de e-mail. Het wachtwoord kan je aanpassen als je dat wenst. Lukt het 
inlogen nu of in de toekomst niet, stuur dan een e-mail naar secretaris@draagdoekconsulenten.nl 

• Facebook 

Ook is er een geheime facebook groep die alleen bedoeld is voor VDC leden. Wil je lid worden zoek 
dan in FB naar “VDC consulenten”, en klik op “lid worden” dan laten wij je zo snel mogelijk toe. Wijkt 
je Facebook naam heel erg af van de naam waarmee je bent aangemeld als lid, stuur dan een e-mail 
naar secretaris@daraagdoekconsulenten.nl met je fb naam. Let op, wij laten in de groep allen privé-
accounts toe en geen zakelijk pagina’s.  

• Website & Google Maps 

Als lid staan jij vermeldt op Google Maps en op onze website. Wij vragen jou deze vermelding te 
controleren (https://draagdoekconsulenten.nl/zoek-draagdoekconsulent/ Je staat zowel bij jouw 
provincie vermeld op onze site en op Google Maps. Mocht je niet vermeld willen worden op de site of 
bij Google map laat ons dit dan zo snel mogelijk weten. Veranderen jouw gegeven in de toekomst laat 
ons dit dan ook weten, stuur een e-mail naar: secretaris@draagdoekconsulenten.nl 

• Nieuwsbrief 
Ongeveer zes keer per jaar wordt er een nieuwsbrief verstuurd. Hierin vind je naast updates vanuit het 
bestuur en de commissies, ook een overzicht met de agenda van komende tijd. Als lid van de VDC 
ontvang je deze automatisch, zo blijf je op de hoogte van alles wat er gaande is binnen de VDC. 

• E-mail 
Binnen de VDC wordt er ook veel via de mail gecommuniceerd. Zowel door ons als bestuur maar ook 
door de verschillende commissies. Zo ontvang je bijvoorbeeld de uitnodigingen voor scholingsdagen 
en de algemene ledenvergaderingen via de e-mail. Het is daarom van belang dat je regelmatig je e-
mail bijhoudt. Verandert jouw e-mailadres, stuur dan een e-mail naar: 
secretaris@draagdoekconsulenten.nl. Tip: sla de VDC-email adressen op in je adressenlijst. 

 
 

Belangrijke bestanden: 
Als vereniging hebben we regels en richtlijnen, alsmede afspraken die binnen de VDC zijn afgesproken. We 
hebben al deze afspraken vastgelegd in verschillende bestanden. Deze staan op een punt. Op deze (geheime) 
pagina op onze website kan je altijd de geldende bestanden van dat moment vinden. Let op! Als er tijdens een 
algemene ledenvergadering wordt gestemd op aanpassingen van deze stukken, zullen op deze pagina de 
nieuwe bestanden pas komen te staan nadat het door de algemene ledenvergadering is goed gekeurd. Wij 
proberen dit binnen een paar dagen te verwerken. Let dus ook altijd op de versie nummer.  

• Website: https://draagdoekconsulenten.nl/bestanden-vdc---voor-leden/ 

o De statuten  
Hierin vind je alles waar wij als verenging aan moeten voldoen. Vooral in combinatie met de 
wet. Veel is al verder uitgewerkt in het Huishoudelijk Regelement en indien nodig verwijst 
deze weer naar de statuten 

https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=13
http://forum.draagdoekconsulenten.nl/
mailto:secretaris@draagdoekconsulenten.nl
mailto:secretaris@daraagdoekconsulenten.nl
https://draagdoekconsulenten.nl/zoek-draagdoekconsulent/
mailto:secretaris@draagdoekconsulenten.nl
mailto:secretaris@draagdoekconsulenten.nl
https://draagdoekconsulenten.nl/bestanden-vdc---voor-leden/
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o Het Huishoudelijk Reglement (HR)  
Hierin vind je alle afspraken die we onderling met elkaar hebben gemaakt of de verwijzing 
naar het juiste bestand waar je dit vindt. Denk hierbij aan hoe het gaat met stemmen op een 
algemeen ledenvergadering ect.  
Tevens vind je ook deze bijlagens van de HR: 

▪ ACCREDITATIESYSTEEM VERENIGING VAN DRAAGDOEK CONSULENTEN, hierin is 
vastgelegd hoe opleidingen en bijscholingen worden beoordeeld.  

▪ Lidmaatschap en contributie Vereniging van Draagdoekconsulenten, hierin is 
vastgelegd hoeveel contributie betaald wordt en wanneer dit betaald moet zijn.  

▪ Lidmaatschapspakket Vereniging van Draagdoekconsulenten. De leden hebben de 
keuze uit verschillende pakketten als lid. Hiertoe is een ledenpakket opgesteld.  

▪ Verwachtingen en tegemoetkoming bestuurs- en commissiefunctie. Hierin staat een 
taakomschrijving per bestuurs- en commissielid, alsmede wat de verwachtingen en 
verplichtingen zijn. 

o Missie en visie van de vereniging  
In dit bestand vind je de missie, visie en doelstelling van de VDC. 

 

VDC-logo: 
Website en sociale media: 
Na de betaling van je contributie (de factuur hiervan ontvang je zo snel mogelijk van onze penningmeester via 
penningmeester@draagdoekconsulenten.nl), ontvang je het VDC-logo met jaartal. Deze mag je op je website 
voeren zolang je lid bent. Elk jaar komt er een nieuw logo, die je ontvangt na betaling.  
Daarnaast wordt er ook elk jaar een twibbon gemaakt. Deze verschijnt rond de jaarwisseling en zal op de fb 
groep gedeeld worden. De foto die hiermee ontstaat kan je op al je sociale media toepassen.  
VDC-logo op je eigen promotiematerialen: 
Wil jij het VDC-logo op je eigen promotiematerialen, zoals flyers, rolbanners ect, gebruiken? Dan wil je niet elk 
jaar opnieuw ontwerpen. Daarom kan je voor het logo zonder jaartal een e-mail sturen naar 
secretaris@draagdoekconsulenten.nl. 
LET OP! Als je geen lid meer bent mag je het logo niet meer voeren op je promotiematerialen. Wees hier dus 
bewust van. Het logo mag alleen gebruikt worden door VDC leden. 
 

VDC-flyers: 
Als VDC hebben we flyers die we zelf tijdens beurzen uitdelen aan bezoekende ouders en geïnteresseerden. 
Maar ook jij mag deze uitdelen. Soms is het wenselijk om een algemeen flyer uit te delen in plaats van je eigen 
flyer. Sommige organisatie gaan niet akkoord met reclame voor jouw eigen bedrijf, maar staan dan wel flyers 
van de VDC toe. Wil jij flyers stuur dan een e-mail naar: secretaris@draagdoekconsulenten.nl. 

 

Agenda van de VDC (2022): 
Als VDC hebben we voor het komende jaar deze scholingen op de planning staan (fysieke scholingsdagen zijn 
afhankelijk van de covid-maatregelen en kunnen online worden, in dat geval kan het zijn dat het onderwerp 
moet wijzigen).  
 

Maandag 7 februari  Online, ochtend Sociale Media, Instagram & Reels -Powered by Sanne 

Zondag 20 maart Fysieke Rekbare doek + 1e Algemene Leden Vergadering 

Zaterdag 28 mei Fysieke Weving + productdag – Tina Hoffman (Didymos) (Engels) 

mailto:penningmeester@draagdoekconsulenten.nl
mailto:secretaris@draagdoekconsulenten.nl
mailto:secretaris@draagdoekconsulenten.nl
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Zaterdag 25 juni Fysieke  Vaders en Dragen, in de praktijk - Gunter Nowak-Wohralik 
(Engels) 

Zondag 18 september Fysieke De ergonomie van diegene die draagt 

Zaterdag 8 oktober Fysieke Tweelingdragen + 2e Algemene Leden Vergadering 

Een doordeweekse 
avond in november 

(Waarschijnlijk 
digitaal) 

Volgt zo snel mogelijk 

 

Organisatie (hoe zit de VDC in elkaar): 
De VDC draait volledig op vrijwilligers, we doen allemaal ons werk voor de VDC naast ons eigen 
bedrijf/consulentschap, gezinnen, ander werk, etc. De VDC is dan ook een ledenvereniging die wordt gedraaid 
door leden voor leden. Daar hoort bij dat iedereen hun steentje bij mag/moet dragen om er iets mooi van te 
maken.  
Organisatorisch gezien zit het zo in elkaar: 

• Bestuur: 
Bestaat uit vijf leden die via stemming worden verkozen door de leden. (Voorzitter, secretaris, 
penningmeester en twee algemene leden) 

• Kernteam: 
Bestaat uit het bestuur en de voorzitters van elke commissie. Deze groep is opgesteld voor snel 
schakelen tussen de commissies en het bestuur. Alsmede om elkaar te ondersteunen/bij te springen 
waar nodig. 

• Commissies: 
We hebben momenteel vijf commissies die elk een ander deel van de lange to-do-lijst aan taken onder 
zicht hebben opgenomen. Verder op lees je per commissie wat ze zo al doen. Maar voor nu alvast de 
namen: 

o Accreditatie commissie 
o Bibliotheek & Database commissie 
o Medische commissie: 
o Pr-commissie: 
o Scholingscommissie: 

Ze komen aan bod in de volgorde waarop jullie ze als leden waarschijnlijk tegen gaan komen en of wat 
voor kunnen doen.  
De leden in de commissies komen uit het midden van de leden. Er staan standaard omschrijvingen van 
taken online (https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=2) en als de nodig is worden 
er vacatures uit gezet. 

• Leden: 
We zijn allemaal leden en daarmee allen deel van de VDC.  

 

  

https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=2
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VDC Bestuur 
Wat is onze taak: 
Als bestuur zijn wij verantwoordelijk voor het dagelijks draaien van de VDC. Hierbij kan je denken aan het 
verwelkomen van nieuwe leden, maar ook het betalen van facturen en het aansturen van de commissies. Ook 
het samen met de leden nadenken over toekomstplannen voor de VDC valt hieronder.  

 
Wie zijn wij: 
Voorzitter: 

 

 
Tijdelijk waargenomen door Marianne Heese! 
 

Contact: voorzitter@draagdoekconsulenten.nl 
Contactpersoon voor: 
Wie ben ik: 
 
 
 
 
 

Penningmeester  
 

Grietje Straver-van Laar (tot 31 mei 2022) 
Contact: penningmeester@draagdoekconsulenten.nl 
 

Contactpersoon voor: 
Financiën van de vereniging, forum 
 

Wie ben ik: 
Hoi, ik ben Grietje. Sinds 2015 ben ik actief als draagconsulent en lid van de 
Vereniging. Sinds die tijd heb ik meerdere functies gehad binnen de VDC. 
Binnen de scholingscommissie, maar ook als algemeen bestuurslid en 
secretaris. Op dit moment ben ik de penningmeester van de Vereniging. 
Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de medische commissie en backup 
voor de scholingscommissie. 

 

 

Marjolein Koller (vanaf 1 juni 2022) 
Contact: penningmeester@draagdoekconsulenten.nl 
 
Contactpersoon voor: 
Financiën van de vereniging 
 
Hoi, ik ben Marjolein, voor het eerst moeder geworden in 2015 en sindsdien 
draag ik ook. In 2019 ben ik draagconsulent geworden en ben ik ook lid 
geworden van de VDC. Na een aantal jaren uitgebreid lid maar verder niet 
actief vond ik het tijd worden om mijn steentje te gaan bijdragen aan de 
VDC omdat ik de VDC belangrijk vind! In 2022 ben ik verkozen tot 
penningmeester van het bestuur. Naast dat ik draagconsulent, bestuur van 
de VDC en moeder ben, werk ik in een winkel voor kinderkleding, speelgoed 
en draagdoeken/draagzakken waar ik ook ouders advies geef over dragen.  
 

mailto:voorzitter@draagdoekconsulenten.nl
mailto:voorzitter@draagdoekconsulenten.nl
mailto:voorzitter@draagdoekconsulenten.nl
mailto:penningmeester@draagdoekconsulenten.nl
mailto:penningmeester@draagdoekconsulenten.nl
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Secretaris: 
 

Talli De Haes-Los 

 

Contact: secretaris@draagdoekconsulenten.nl  
 

Contactpersoon voor: 
Nieuwe leden en ledenadministratie, forum 

 

Wie ben ik:  
Hoi sinds 2013 ben ik draagconsulent en lid van de VDC. Dragen is er bij mij 
met de paplepel in geschept. Ook mijn 3 kinderen groeien er vol met op. Ik 
vind het belangrijk dat we samen ons beroep meer zichtbaarheid geven.  

 

  

 

 

Algemeen bestuurslid  
 
Marianne Heese 

 

Contact: bestuur@draagdoekconsulenten.nl 
 

Contactpersoon voor: 
Public Relations 

 

Wie ben ik: 
Sinds eind 2007 ben ik mama, in 2008 begon ik met dragen. In 2010 ben ik 
draagconsulent geworden en ook sindsdien lid van de VDC. Eerder heb ik al 
kleinere en grotere taken binnen de scholingscommissie, kascommissie en 
PR-commissie gedaan. Sinds 2021 ben ik als bestuurslid verkozen. Ik 
ondersteun de andere bestuursleden, werk nauw samen met de voorzitter 
van de PR-commissie. Daarnaast redigeer ik veel van onze teksten. Ik vind 
het belangrijk dat het dragen gewoon wordt in Nederland en iedereen weet 
hoe te dragen. 
 

Rosita Ruisaard 
 
Contact:  
bestuur@draagdoekconsulenten.nl 
 
Contactpersoon voor: 
Werkgroep vernieuwing voor de wijziging van huisstijl en website. 
 
Wie ben ik: 
Hallo, ik ben Rosita en ik ben 30 jaar. 
In 2017 mocht ik voor het eerst mama worden van een prachtige zoon; 
Jaimz. 

In 2021 had ik opnieuw het geluk een heerlijke zoon het leven te mogen schenken; Mika. 
Na de geboorte van mijn eerste zoon kwam ik in aanraking met de draagwereld. 
De doeken, de ergonomie, de community, alles aan dragen sprak me aan en voor ik het wist was ik in het 
spreekwoordelijke konijnenhol gevallen… 
In mijn omgeving kon ik weinig informatie vinden over het consulentschap en dit motiveerde mij om mezelf 
erin te verdiepen. 

mailto:secretaris@draagdoekconsulenten.nl
mailto:bestuur@draagdoekconsulenten.nl
mailto:bestuur@draagdoekconsulenten.nl
mailto:bestuur@draagdoekconsulenten.nl
mailto:bestuur@draagdoekconsulenten.nl
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In het dagelijks leven ben ik werkzaam in het hogere restaurantsegment en volg ik diverse opleidingen op 
gastronomisch gebied. 
Tevens ben ik in 2022 verkozen tot bestuurslid van de VDC. Graag draag ik mijn steentje bij om de VDC te 
helpen professionaliseren en met zijn allen het beroep van Draagconsulent te versterken en uit te dragen. 
 

 
 Jacqueline Evers-Coolen (komt ons versterken per 1 juni 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat verwachten wij van onze leden? 
Dat klinkt streng        maar eigenlijk is het vooral vanzelfsprekend. De VDC staat en valt met de inzet van ons 
allemaal als leden.  Of je nu tijd hebt om een grote functie op je te nemen of alleen tijd hebt om je stem uit te 
brengen tijdens de ALV. Het actief bijdragen aan de VDC, groot of klein, wordt van elke lid verwacht. Dus om te 
beginnen: 

• Lees dit bestand goed door en ook de vele links erin. Is er iets niet duidelijk lees het nog een keer door 
of vraag het ons als je nog vragen hebt. 

• Zorg dat je actief deelneemt aan de ALV. Dit is de plek waar wij we samen bepalen waar de VDC heen 
gaat. (Of dat is door de stukken te lezen en voor afvragen, opmerking, of je mening delen is of als het 
tijdens de alv is dat je deze deelt. Alsmede het uitbrengen van je stem wanneer dat gevraagd wordt). 
Alleen dan kunnen we zorgen dat we zo goed mogelijk rekening houden met de wensen van alle 
leden. 

• Kijk of er een kleine of grote klus is waar jij je kennis in kan bijdragen! 

• Het voldoen aan je betalingsplicht en de bijscholingsplicht. Zonder inkomsten is er ook geen geld om 

te investeren in de VDC/bijscholingen. En bijscholingen vinden we heel erg belangrijk. Het is jouw en 

ons belang om je verder te verdiepen in je vak. 

• Heb je vragen of opmerkingen, iets leuk of minder leuks te delen: neem gerust contact met ons op. 
Wij kunnen allen weten wat er onder de leden speelt als jullie het onze vertellen. 
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Waar onze aandacht nu ligt: 
Ons doel is om weer terug te gaan naar de basis en te zorgen dat het fundament van 
de VDC weer sterk staat en up-to-date is. Dit hebben we in 2021 gedaan door onder 
andere de statuten en het HR en alle andere hieraan gekoppelde bestanden te herzien. 
In 2022 gaan we hiermee verder maar dan met de meer zichtbare delen: het 
opbouwen van de muren. 
Op de planning staat o.a.: 

• Definitieve statutenwijziging bij de notaris; 

• Nieuw website; 

• Nieuw flyers; 

• Door- en uitvoeren van de nieuw naam. 
Wil je weten waar we nu zo al mee bezig zijn? We doen onze best om na elke 
bestuursvergadering de notulen te delen op het forum. (Let op: deze zijn zo volledig 
mogelijk maar vertrouwelijke informatie en gegevens die AVG-technisch niet gedeeld 
mogen worden halen we hier uit). Deze kan je hier vinden: Rondom scholingsdagen, 
ALV en commissies > Verslagen en notulen > Bestuur 
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=69  
 

 
 

Pr-commissie 
Wat is onze taak: 
Als PR-commissie zijn we samen met het bestuur verantwoordelijk voor het promoten van de VDC. Dit gebeurt 
veelal door het zichtbaar zijn op sociale media maar ook door het staan op beurzen. We willen jou als lid ook 
zichtbaar laten zijn op onze sociale media, lees hieronder verder voor meer informatie. 
 

Wie is de voorzitter: 
 
Chaya Rensen-Mol 
 

Contact:  prcommissie@draagdoekconsulenten.nl  
 
Wie ben ik:  
Hoi! Ik ben Chaya (die/zij/hij), en ik woon samen met mijn vrouw, twee 
kindjes en poezebeest in Leiden. Ik heb in 2020 de basisopleiding gevolgd bij 
Liefdevol Dragen en werk sinds dien als draagconsulent. Verder ben ik doula, 
queer expert en algeheel geboortenerd, en vanaf eind 2022 ga ik ook 
zwangerschapscursussen geven. Mijn doel is om een volledig niet-medisch 
pakket rondom zwangerschap en geboorte te kunnen bieden. 
Daarnaast ben ik gek op borduren (en zal je me regelmatig met een werkje 
zien zitten), naaien en gamen. 
 
 

Wie er nog meer in de PR-commissie zitten: 

• Britt Korzilius, 

• Carolien Barendregt, 
 

https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=69
mailto:prcommissie@draagdoekconsulenten.nl
mailto:prcommissie@draagdoekconsulenten.nl
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Voor de privacy (misschien even apart in een bestandje?):  
In verband met de privacywetgeving is het belangrijk dat de VDC geschreven toestemming heeft van het delen 
van foto's. Dingen die je zelf openbaar deelt op facebook en Instagram mogen volgens de wetgeving wel 
gedeeld worden, maar voor ander beeldmateriaal, zoals foto's van scholingsdagen, is expliciet toestemming 
nodig. 
 
Je kunt op het formulier ja of nee te zeggen. Voel je vooral niet verplicht, de optie om je onherkenbaar te 
maken of een andere foto te kiezen is altijd aanwezig! Toestemming mag je ook ten alle tijden weer intrekken. 
 
Hier onder vind je de link met het toestemmingsformulier: 
https://forms.gle/Ti1Rkq5UmonJMZ14A 

 

Welke Sociale media hebben we: 
• https://www.facebook.com/draagdoekconsulenten Onze algemene VDC-pagina voor ouders/klanten 

en andere geïnteresseerden; 

• https://www.facebook.com/groups/575118199278358 Onze consulentenpagina waar je hulp kan 
vragen, mededelingen worden gedaan, onze agenda staat en nog veel meer. Volg vooral deze pagina, 
want naast de mail en het forum is dit op het moment ons belangrijkste communicatiekanaal; 

• https://www.instagram.com/draagdoekconsulenten/ Onze Instagram-pagina. Meerdere keren per 
week plaatsen we een post, het is fijn als je deze deelt en ons tagt. We gebruiken ook meerdere 
hashtags die je in je eigen post kan gebruiken, bv. #Wijzijndraagconsulenten. Op die manier kunnen 
we ook makkelijk jouw post delen en samen ons bereik vergroten. 

 

Dit zijn onze leden (op fb en insta) ook wel fotoblad genoemd 
We hebben op zowel facebook als Instagram van alle consulenten een fotoblad verzameld in “highlight-
stories”. Hierin worden onze consulenten per provincie genoemd. We maken hiervoor gebruik van een 
fotoblad. Om jou zo snel mogelijk online te zetten, hebben we deze informatie van jou nodig: 

• Je naam; 

• De naam van je bedrijf; 

• Je vestigingsplaats (of woonplaats); 

• Je provincie; 

• Een foto van jezelf. (Graag zonder logo als bijlage toevoegen)  
(Ja we hebben veel info maar zo doen we een check of alles klopt en hebben we alle gegevens goed bij elkaar) 
Deze informatie en de foto mag je mailen naar pr@draagdoekconsulenten.nl. 
 

Nice to meet you Monday 
Geregeld zetten we op maandag een consulent in het zonnetje. We stellen je dan nader voor aan onze volgers. 
De basis hiervan is het fotoblad, aangevuld met extra vragen. Deze vragen stellen we je per e-mail. Voordat 
deze post geplaatst wordt krijg je deze ter controle in te zien. Hierbij alvast de vragen, je mag ze al naar 
bovenstaand e-mailadres mailen als je wilt: 

• Naam:  

• Leeftijd:  

• Gezin:  

• Deze woorden passen bij mij:  

• Werkgebied:  

• Favoriete draagdoek of draagzak:  

• Favoriete knoop:  

• Dit vind ik belangrijk tijdens een consult:  

• Mijn ultieme draagtip: 

 

https://forms.gle/Ti1Rkq5UmonJMZ14A
https://www.facebook.com/draagdoekconsulenten
https://www.facebook.com/groups/575118199278358
https://www.instagram.com/draagdoekconsulenten/
mailto:pr@draagdoekconsulenten.nl
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Draagadvies van de VDC (een fb groep voor ouders): 
https://www.facebook.com/groups/draagadvies Draagadvies van de VDC is de groep waar ouders en 
geïnteresseerden vragen kunnen stellen over dragen en alles daaraan gerelateerd. Wij als VDC leden geven 
antwoord en kunnen ons profileren. In deze groep mag jij als lid vragen beantwoorden en daarmee laten zien 
wat wij als consulenten voor een ouder kunnen betekenen. 
Let op het volgende: 

• Als VDC lid mag je gebruik maken van #consulent, zo zijn we als VDC-consulenten herkenbaar; 

• We geven geen consulten in de groep. We geven wel kleine tips om ouders net op weg te helpen en 
indien nodig leggen we uit waarom een consult bij een van onze consulenten handig kan zijn; 

• Verwijs altijd door naar de VDC-site (https://draagdoekconsulenten.nl/zoek-draagdoekconsulent/ ). Je 
mag geen reclame maken voor jezelf; 

• https://www.facebook.com/groups/draagadvies/events Hier mag je een evenement aanmaken voor 
je eigen workshops/wandelingen/draagcafes ect. Bij deze activiteiten kunnen ouders jou leren kennen 
en/of deelnemen aan een activiteit met andere ouders. Let wel op: hoe vaak je dit mag doen is 
afhankelijk van je gekozen lidmaatschap (https://draagdoekconsulenten.nl/pakketten-lidmaatschap-
vdc/ ). Daarna zijn er kosten aan verbonden. 

 

Agenda voor ouders: 
Op onze website hebben we een agenda: https://draagdoekconsulenten.nl/agenda/  
Wil jij hier ook tussen staan met jouw evenement, dan kan je via onderstaande link je evenementen, zoals een 
draaginloop etc, doorgeven. We zorgen dan dat dit online komt te staan. 
 
Op dit moment mag je nog alles doorgeven. Het kan zijn dat we in de toekomst dit aanpassen. (Let wel op het 
is afhankelijk van je lidmaatschaap pakket in hoever dit gratis is) 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvyjtTjS6ntEsczkM1TeGf7f3fvvF9RPc6KovWdp_4q0n9ug/viewfor
m  
 

Nieuwsbrief voor VDC-leden: 
Ongeveer 6x per jaar sturen we ook nog een nieuwsbrief. Hierin vermelden we een update vanuit het bestuur, 
de commissies, een agenda met de scholingsdagen en opleidingen die door de draagscholen worden 
aangeboden en wat nog meer interessant is. Wil jij iets meedelen (bijv. een studie waaraan je meewerkt, wat 
gerelateerd is aan dragen), dan mag je mailen naar: nieuwsbrief@draagdoekconsulenten.nl.  
 
 

  

https://www.facebook.com/groups/draagadvies
https://draagdoekconsulenten.nl/zoek-draagdoekconsulent/
https://www.facebook.com/groups/draagadvies/events
https://draagdoekconsulenten.nl/pakketten-lidmaatschap-vdc/
https://draagdoekconsulenten.nl/pakketten-lidmaatschap-vdc/
https://draagdoekconsulenten.nl/agenda/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvyjtTjS6ntEsczkM1TeGf7f3fvvF9RPc6KovWdp_4q0n9ug/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvyjtTjS6ntEsczkM1TeGf7f3fvvF9RPc6KovWdp_4q0n9ug/viewform
mailto:nieuwsbrief@draagdoekconsulenten.nl
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Scholingscommissie 
 
Wat is onze taak: 
Als scholingscommissie zijn we in samenspraak met het bestuur verantwoordelijk voor het verzorgen van 
meerdere bijscholingen per jaar. Wij proberen de inhoud van deze bijscholingen op verschillende niveaus en 
met verschillende thema’s zo samen te stellen, dat zowel ervaren draagconsulenten als de minder ervaren 
draagconsulenten iets kunnen leren tijdens de scholingsdagen.  
Sommige scholingsdagen bevatten theorie, maar we hebben ook praktijk onderwerpen, we noemen dit 
Intervisies XXXL. Waarbij we met elkaar een (nieuwe) knoop bespreken of ervaringen kunnen uitwisselen over 
diverse dragers.  
 

Wie is de voorzitter: 
 

Simone Muijen 

 

Contact:  scholingscommissie@draagdoekconsulenten.nl 
 

Wie ben ik:  
Ik ben Simone Muijen, 36 jaar oud en moeder van 2 zoons, uit 2015 en 
2017. Sinds de geboorte van de oudste draag ik al met doeken. 
Onoverkomelijk dat ik andere moeders in mijn omgeving besmette met die 
lange lappen. Waarop ik in 2019 de opleiding tot draagconsulente volgde bij 
Die Trageschule en in 2020 de gevorderden opleiding. Ik werd ook direct na 
de opleiding lid van de VDC, omdat ik vind dat wij ons beroep wel meer op 
de kaart mogen zetten in Nederland. In september 2020 werd ik lid van de 
scholingscommissie, iets organiseren zit in mijn bloed en vind ik onwijs leuk. 
Toen in januari de plek van voorzitter vrij kwam ben ik deze gewoon gaan 
oppakken, de bezetting van de scholingscommissie was minimaal. Ik hoop 

dat ik nog enige tijd deze gezellige commissie mag voorzitten, want dit is het hart van de VDC. Heb je vragen 
over scholingsdagen of ideeën schroom niet om mij, of één van de andere commissieleden te benaderen.  
 

Wie er nog meer in de Scholingscommissie (of SC) zit:  

• Anna Marleen Bijkerk 

• Annelies Horton 

• Alien de Wit-Zieleman 

• Louise Broersma 

• Sharon Meelkop-Suiker 
Verslaglegging (maken verslagen van de SD/ALV) 

• Ellen Wolvekamp-Klein Langenhorst 

• Roosmarie Scholten 

• Sanne Feijen 

 

Verslagen van voorgaanden scholingsdagen (SD): 
Verslagen van voorgaande scholingsdagen zijn terug te vinden op het forum: Rondom scholingsdagen, ALV en 

commissies > Verslagen en notulen > Scholingscommissie   
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=68 

Let op: deze informatie is alleen bedoeld voor intern gebruik en niet om buiten de VDC te delen. Als lid kan je 
leren van deze verslagen. 
 

mailto:scholingscommissie@draagdoekconsulenten.nl
mailto:scholingscommissie@draagdoekconsulenten.nl
mailto:scholingscommissie@draagdoekconsulenten.nl
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=68
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=68
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=68
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Veelgestelde vragen: 
• Hoe meld ik me aan/af voor een scholingsdag? 

o Voor elke scholingsdag ontvang je een e-mail met daarin een link naar een formulier waar je 
je via kan aanmelden. Lukt het niet of moet je laatste moment afmelden mag je altijd mailen. 
Aanmelden moet minimaal een (1) week voor de sd zelf, zo dat wij kunnen zorgen dat de zaal 
groot genoeg is en dat we alles kunnen plannen. Bij twijfel mag je je altijd aanmelden met 
een misschien. 
Afmelden wordt heel erg op prijs gesteld. Is wel zo fijn voor de planning en het kan zijn dat er 
extra kosten verbonden zijn aan een scholingsdag en bij niet afmelden kunnen deze kosten 
aan jou worden doorberekend. 

• Waar vinden de scholingsdagen plaats? 
o Als ze live zijn in Baarn. Digitaal ontvang je in de dagen voorafgaand aan de sd een link met 

alle informatie. Je vindt in het aanmeldingsformulier altijd de plek waar de scholingsdag zal 
plaats vinden. 

 

Accreditatiecommissie 
Wat is onze taak: 
De Accreditatiecommissie is vanaf 2022 verantwoordelijk voor het beoordelen van externe - en ook interne 
scholingen en tevens de vraag plaats voor alles wat je wilt weten over je punten halen. 
 

 
Wie is de voorzitter: 

 
Yvonne Roep 
 
Contact:  accreditatie@draagdoekconsulenten.nl  
 

Wie ben ik:  
Ik ben Yvonne. Ik heb twee kinderen; van 8 en 10 jaar. Ik ben sinds 

2015 draagconsulent met mijn bedrijf Draagadvies Amsterdam. Ik 

werk verder als fietsverkoper en fietsmonteur en doe daarnaast nog 

vrijwilligerswerk. Ik wandel en fiets graag in de natuur. Het mooiste 

aan het consulentschap vind ik als je ziet dat ouders met het dragen 

een nieuw tijdperk ingaan van vrijheid en veel meer kracht en 

autonomie in hun ouderschap. 

 
 
 

Wie er nog meer in de accreditatiecommissie (of AC) zit:  

• Esther van Bloemen-Bartels 

• Charlotte Stolker  

• Sabine de Hoop 

  

Accreditatie eisen:  
 Als lid van de VDC moet jij aan scholingspunten komen. Hoe je deze allemaal kan halen en de eisen zijn te 
vinden in het accreditatiesysteem https://draagdoekconsulenten.nl/bestanden-vdc---voor-leden/. Heb jij 
vragen hierover of weet je niet zo goed hoe jij je punten kan halen, dan mag je altijd een e-mail sturen, we 
denken graag met je mee. 
 

mailto:accreditatie@draagdoekconsulenten.nl
https://draagdoekconsulenten.nl/bestanden-vdc---voor-leden/
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Accreditatie punten overzicht: 
We hebben een systeem dat automatisch een e-mail stuurt naar jou als lid wanner er accreditatiepunten zijn 
toegekend. Er zijn een paar punten die goed zijn om te weten. Wij hebben tijd nodig om de punten te 
verwerken. Punten worden per dagdeel toegekend en het kan dus zijn dat je over verschillenden dagen heen 
pas alle punten ontvangt voor een 
scholingsdag. Heb je een week na een 
VDC-activiteiten nog je punten niet 
stuur dan ons gerust een e-mail. Soms 
gaat er iets mis. Volg jij een externe 
scholing dan kan het langer duren voor 
de accreditatiepunten worden 
toegekend. Daar wij pas punten 
toekennen als wij de informatie door 
hebben gekregen van het 
opleidingsinstituut. 
Zo ziet de e-mail eruit: 
  
 

Eigen verantwoordelijkheid: 
Het halen van je punten is je eigen verantwoordelijkheid. Heb jij je punten niet gehaald kan je het jaar erop niet 
lid zijn van de VDC. Tegen het einde van de jaar aan sturen wij naar iedereen die nog niet hun punten hebben 
gehaald een herinnering per mail hierover. Heb jij vragen of ondersteuning nodig laat ons dit zo snel mogelijk 
weten. Ook wij willen graag in de feestmaanden tijd aan onze gezinnen geven. 
 

Medische commissie 
Wat is onze taak: 
De Medische Commissie (MC) wil het ergonomisch dragen en het ergonomisch dragen met een beperking 
en/of zorgvraag (bij kind of ouder) zo prettig mogelijk maken. Dit wil de MC doen door draagdoekconsulenten 
aangesloten bij de Vereniging van Draagdoekconsulenten (VDC) te ondersteunen middels de juiste medische 
informatie. Daarnaast willen de MC meer uniformiteit creëren in kennis en kunde in samenwerking met de 
andere commissies van de VDC.  
 

Wie is de voorzitter: 
 

Aafke Veldman – Boer 
 

Contact: medischecommissie@draagdoekconsulenten.nl 

 

Wie ben ik: 
Gezin: Getrouwd met Hessel, Emma en Irene. 
Deze woorden passen bij mij: Eerlijk, sociaal, vrolijk, passie voor 
ergonomisch dragen, de natuur en de zee. 
 
Wie er nog meer in de medisch commissie (of MC) zit: 

• Abbygail van Dijk 

• Judith Taken 

• Milou van Luijk 

• Rachel Verweij 
 

mailto:medischecommissie@draagdoekconsulenten.nl
mailto:medischecommissie@draagdoekconsulenten.nl
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Informatiekaarten: 
De informatiekaarten zijn gemaakt als vraagbaak en informatiepunt mbt. ergonomisch dragen in bijzonder 
situaties. Deze informatie is tot stand gekomen vanuit wetenschappelijke artikelen, medisch inhoudelijke 
kennis van draagconsulenten en getoetst bij beroepsverenigingen en experts op het gebied van het onderwerp. 
De informatiekaarten worden jaarlijks gecheckt door de Medische Commissie en indien nodig aangepast. 
 

Link naar informatiekaarten op het forum: https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=66 

Bibliotheek & Database commissie 
Wat is onze taak: 
Als Bibliotheekcommissie houden we de database van de spullen van de VDC op orde. Dat zijn dragers, doeken, 
boeken en hulpmiddelen. Dit houdt in dat we contact hebben met verschillende draagmerken over hun 
producten en consulentenkortingen en dropshipping. Dat de bibliotheek up-to-date blijft met nieuwe 
draagmerken, boeken en hulpmiddelen. En dat de leden van de VDC bekend zijn met de draagmiddelen die op 
de markt zijn. Dat is door ze te beschrijven op het forum en facebook, maar ook door producten uit te lenen op 
verzoek en te zorgen dat ze ook weer teruggestuurd worden. En natuurlijk door draagmiddelen op reisjes te 
sturen langs de leden die mee willen doen. 
 

Wie is de voorzitter: 
 
Sanne Feijen 

 

Contact: bibliotheek@draagdoekconsulenten.nl  
 

Wie ben ik:  
Ik ben Sanne, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik ben draagconsulent 
sinds 2013, eerst in Amsterdam en later in Den Bosch. Mijn bedrijf heet 
Wrapped-up. Ik bied ook massages voor moeder en kind aan, rebozo 
ondersteuning, Mother's Blessings, workshop liefdevolle verwachting en wil 
in 2022 de opleiding tot postpartum doula starten. Ik heb verloskunde 
gestudeerd en in de kraamzorg gewerkt. Mijn grote passie ligt bij het 
hechtingsproces. 
Naast Wrapped-up werkt ik nog voor mijn bedrijf Verfeijend, waarbij ik als 
zelfstandig praktijkmanager veel in de geboortezorg en GGZ werk. 

 
Wie er nog meer in de Bibliotheek en Database commissie (of bieb) zit: 

• Daphne de Vree 

 
Hoe werkt de bibliotheek: 
De bibliotheek werkt via het forum van de VDC. Hier staan de regels over draagmiddelen, hulpmiddelen en 
boeken lenen. Ook zijn er overzichten met welke draagmiddelen, hulpmiddelen en boeken er in de bibliotheek 
zitten. Via supersaas is een reserveersysteem aangemaakt. Zie de volgende link om je account aan te maken 
(https://www.supersaas.nl/schedule/login/VDC_bibliotheek/). Kom je er niet uit of heb je hulp nodig dan mag 
je een app/sms sturen naar Sanne Feijen 06-40799613. Sanne kijkt elke 5 dagen in de mail of er reserveringen 
zijn, maar bij een appje kan dit sneller. Producten kunnen per post opgestuurd worden of opgehaald worden 
tijdens een VDC-activiteit. Houd rekening met verzendtijd bij per post en bij ophalen dit tijdig 
reserveren/aangegeven zodat het op tijd ingepakt kan worden. 
 

 
  

https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=66
mailto:bibliotheek@draagdoekconsulenten.nl
https://www.supersaas.nl/schedule/login/VDC_bibliotheek/
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Kosten: 
Donateur: Tegen betaling, de kosten daarvoor zijn €5,- per week per product 
Basis lid: Gratis 2 per jaar (max. 4 weken) daarna zijn de kosten €3,- per week per product 
Uitgebreid lid: Gratis (2 weken, en mogelijkheid nog eens 2 weken te verlengen) (onbeperkt) 
Verzendkosten: 
Donateur: zijn voor eigen rekening. 
Basis lid: zijn voor eigen rekening. 
Uitgebreid lid: naar je toe worden betaald door de VDC, retourkosten zijn voor eigen rekening. 
 
Overzicht draagzakken: https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=49 

Overzicht draagdoeken: https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=48 

Overzicht boeken: https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=43 

 

Consulenten kortingen: 
Consulenten kortingen kan je hier vinden. 
 https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=64 

 Bij toevoegingen mag je altijd mailen naar bibliotheek@draagdoekconsulenten.nl 
 

Reizen: 
Reizen: Ook organiseert de VDC draagreisjes, vaak met producten die nieuw op de markt zijn. Onder dit topic 
kan je zien welke reisjes er zijn en wat de regels zijn om mee te doen: 
 https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=50 
 

Afsluiten 
Ten eerste bedankt voor het lezen. Heb jij alles gelezen en dan ben je veel wijzer van geworden.  
Zijn er nog dingen waar je vragen over hebt? Of heb jij iets gemist in dit bestand? Laat het ons als bestuur 
vooral weten.  
We zijn altijd bereikbaar via de e-mail. Daarnaast zijn we ook altijd bereid om een bel- of videoafspraak te 
maken. Wij zijn allemaal vrijwilligers die de VDC draaiend en hebben dus naast onze taken binnen de VDC ook 
een eigen gezin/bedrijf/werk/huishouden die ook onze aandacht vragen. Het kan dus soms even duren voor je 
een reactie krijgt.  
 

 

https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=49
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=48
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=43
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=64
mailto:bibliotheek@draagdoekconsulenten.nl
https://forum.draagdoekconsulenten.nl/viewforum.php?f=50

