
HEIN VAN DER WOERDT
DELDEN

Dit zijn ze: de collega’s die u 
in de ledenraad van de KNMT 
vertegenwoordigen. 

Op deze kaart van Nederland zijn de leden van de nieuwe Ledenraad 
‘geplaatst’ in de gemeente of de regio waar zijn hun werk uitoefenen. In 
een enkel geval (als bijvoorbeeld een tandarts-zzp’er in verschillende 
plaatsen werkt), moest de redactie een arbitraire keuze maken.
Voor meer details over de nieuwe ledenraad zie pagina 10 van dit NT.
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Wat is de 
ledenraad?
Voor wie het nog niet wist: de ledenraad 

vervangt het systeem van verenigings-

democratie met afdelingsvergaderingen, 

het Vertegenwoordigend College en de 

Algemene Vergadering. Doel van deze 

aanpassing, waarmee de Algemene Ver-

gadering op 22 maart heeft ingestemd, 

is als vereniging slagvaardiger te 

kunnen opereren, met meer draagvlak en 

voeding vanuit de volledige achterban. 

De instelling van de ledenraad is onder-

deel van een bredere aanpassing van de 

verenigingsstructuur.

De samenstelling van de ledenraad is 

een afspiegeling van de verschillende 

groe-pen tandartsen die binnen de KNMT 

zijn verenigd: praktijkhouders (14), 

zzp’ers (5), gedifferentieerde tandart-

sen (1), tandartsen in loondienst (1), 

specialisten (1), tandartsen die aan de 

opleidingen werken (1) en studenten (1). 

De ledenraad zal bestaan uit 24 leden. 

Die worden in beginsel gekozen voor een 

termijn van drie jaar en kunnen maxi-

maal één keer worden herkozen. Voor 

het studentlid geldt een iets afwijkende 

regeling.

De ledenraad is een ontmoetingsplaats 

waar leden en bestuur van gedachten 

kunnen wisselen over actuele onderwer-

pen in de mondzorg in het algemeen en 

binnen de KNMT in het bijzonder. Het is 

ook een forum waarbij het bestuur van 

de vereniging hoort wat er speelt in onze 

beroepsgroep en waar discussie over en 

aanscherping van beleid zal plaatsvin-

den. De ledenraad heeft beslissings-

bevoegdheid over: jaarplan, begroting, 

financieel jaarverslag, benoeming en 

ontslag van bestuurders en leden van de 

Raad van Toezicht en het vaststellen en 

wijzigen van statuten en reglementen. 

De ledenraad komt minimaal vier keer 

per jaar bijeen. Op deze vergaderin-

gen zijn overigens álle KNMT-leden 

welkom, dus niet alleen de leden van de 

ledenraad.

De eerste vergadering van de nieuwe 

ledenraad was op 19 april. De volgende 

staan dit jaar gepland voor 15 juni, 28 

september en 14 december.

EVEN 
KENNIS- 

MAKEN: DE 
LEDENRAAD

JAN-WILLEM BEUKERS 
(1960)

Tandarts-praktijkhouder,  
Heerhugowaard

“Overheid, verzekeraars 
en andere organisaties 

beïnvloeden in toenemende 
mate mijn praktijkvoering 
ten koste van de beschik-
bare tijd voor de patiënt. 
Ik hoop hier op beleidsni-
veau iets aan te kunnen 

doen.”

JOOST DE WAARD (1987)
Tandarts-zzp’er, Malden

“Met de ledenraad zie 
ik voor mijn generatie 
een geweldige kans om 
de vereniging te ver-
jongen en attractiever 
te maken. Zzp’ers heb-
ben behoefte aan een 
sterk en behulpzaam 

collectief.”

ROELOF HORLINGS (1988)
Tandarts-zzp‘er, 

Winschoten, Winsum

“Patiënten hebben niets 
aan vele wisselingen van 
tandartsen. Daarom vind 
ik het belangrijk dat de 
positie van de tandarts 

zzp’er goed geregeld is. Ik 
zie graag een gezonde re-
latie tussen praktijkhou-
der, tandarts-medewerker 

en patiënt.”

GUUS SIERTSEMA (1958)
Tandarts-praktijkhouder, 

Rotterdam

“Na mijn betrokkenheid 
bij een leerzaam en door-
dacht veranderproces wil 
ik graag de woorden om-
zetten in daden. Het lijkt 
mij fantastisch om met de 
nieuwe, breed samenge-
stelde, ledenraad samen 

te werken.”

LESLIE ELENBAAS (1993)
Student, Amsterdam

“Als laatstejaars student 
aan ACTA zal ik in de Le-
denraad meedenken en 
-beslissen over kwes-
ties die momenteel de 

tandheelkunde beheersen. 
Daarin zal ik proberen 
gehoor te geven aan de 
behoeftes van de huidige 
groep studenten en recent 
afgestudeerde tandartsen.”

HEIN VAN DER WOERDT 
(1951)

Tandarts-zzp’er, Delden

“Als visiteur en ad-
viseur kom ik in veel 
praktijken. Ik zie de 
druk van de regelge-

ving en wil mij inzetten 
voor minder ballast 
en meer tijd voor de 

patiënt.”

REINOUT REIJNEN (1988)
Tandarts-praktijkhouder, 

Tilburg

“Het is voor mij belangrijk 
om me op verschillen-
de fronten in te zetten 
voor de tandheelkunde. 
De KNMT doet dat ook 

en daar help ik dan ook 
graag bij!”

RINKE RINKE BLOK (1984)
Tandarts-praktijkhouder, 

Den Haag

“Ik wil mij graag inzetten 
om de KNMT democrati-
scher en transparanter 
te maken zodat de prak-
tijkhouder genoeg invloed 
houdt en op tijd de juiste 
informatie heeft om op 

een leuke manier zijn vak 
uit te oefenen.”

HENRI LOHR (1958)
Opleiding (chef de clinique 

UMC), Groningen

“Ik ben gevraagd om als 
eerste vertegenwoordiger 
van de opleidingen tand-
heelkunde lid te worden 
van de ledenraad. Ik wil 
graag vanuit die achter-
grond de KNMT helpen 

versterken.”

JAAP-WIM SPAARGAREN 
(1969)

Tandarts-praktijkhouder, 
Kampen

“De belangen van de 
algemeen practicus in 
de breedste zin van het 
woord te kunnen verde-

digen.”

ERIK VAN GROEN (1960)
Tandarts in loondienst, 

Alkmaar

“Als lid van de ledenraad 
ben je direct betrokken 

bij het beleid van de ver-
eniging en kun je daar in 
meedenken en ook mee-

bepalen.”

GERRION REMIJN (1961)
Tandarts-zzp‘er

Nijmegen

“Mijn doel is zzp’ers, ook 
binnen ketens, met verve 
te vertegenwoordigen. Ik 
wil zorgen dat de KNMT 
aan deze groep zeer veel 

aandacht besteedt en onze 
zelfstandigheid bewaakt, 
in wetgeving en zeker ook 
fiscaal. Een zo groot mo-
gelijke autonomie voor de 
zzp’er en een goede, eerlij-
ke beloning, daarvoor wil 

ik mij hard maken.”

ARJAN VAN DEN DORPEL 
(1961)

Tandarts-praktijkhouder, 
Yerseke

“Input vanuit de algeme-
ne praktijk en met een 

gevarieerd regionaal net-
werk. Na langere tijd in 
het Vertegenwoordigend 
College (VC) en andere 
KNMT-functies hoop ik 

continuïteit en dossierer-
varing in de Ledenraad in 

te brengen.

FEIJE VAN MARRUM (1984)
Tandarts-praktijkhouder, 

Uithuizen

“Ik voelde me geroepen, 
noch moreel verplicht. Het 
leek me gewoon leuk. Het 
was dit, of het bestuur 
van de visclub. Helaas 
werd ik niet gekozen bij 

de visclub.”

AFIEN VEENEMA (1976)
Tandarts-specialist 

(orthodontist), Sneek

“Omdat de ledenraad nu 
de mogelijkheid is om mee 
te kunnen praten, denken 

en beslissen over de koers 
van de KNMT. Omdat we 
als specialisten deel uit-
maken van de mondzorg 
en deel uitmaken van de 

KNMT heb ik mij kandidaat 
gesteld voor de leden-

raad.”

PETER DE HAAN (1954)
Tandarts-praktijkhouder, 

Leeuwarden

“Mijn afdeling had een op-
volger nodig voor de ver-
trekkende voorzitter. Dat 
viel ongeveer samen met 
de geboorte van KNMT 

2.0. De logische keus was 
daarom snel gemaakt om 
het ‘interim’-voorzitter-
schap te willen voortzet-
ten in het lidmaatschap 

van de ledenraad.”

MARLIES ROOSEN (1961)
Tandarts-praktijkhouder, 

Heemstede

“De KNMT is in verande-
ring en daar wil ik graag 
aan meewerken. De KNMT 
moet een serieuze speler 
blijven naar leden en in 
het politieke speelveld. 

Draagvlak onder de leden 
vind ik uiterst belangrijk. 
Ik zie mijzelf als verbinder 

en netwerker.”

MARIEKE DORREPAAL 
(1968)

Tandarts-praktijkhouder, 
Amersfoort

“Ik vind het belangrijk als 
lid om betrokken te zijn 
bij hetgeen zich afspeelt 
binnen de mondzorg. Met 
de ledenraad hoop ik aan 

de slag te kunnen als 
vertegenwoordiging van 

de beroepsgroep om onze 
gezamenlijke doelen te 

bereiken.”

JACK PLOOIJ (1961)
Gedifferentieerd tandarts 
(implantoloog), Den Haag

“Laten we gezamenlijk ons 
imago goed op de kaart te 
zetten. Het beeld van ‘zak-
kenvullers’ moet uit de we-
reld. Verder: nét afgestu-
deerde collega’s aan boord 
halen van onze vereniging. 
En ik wil me inzetten voor 
beter klinisch (postacade-
misch) onderwijs en betere 
afstemming van opleiding 
en dagelijkse praktijk.”

THIJS JANSSEN (1988)
Tandarts-praktijkhouder, 

Hoog Keppel

“Als jonge tandarts 
met een frisse kijk 

op de tandheelkunde 
maak ik mij hard voor 
de verdere verbete-

ring van kwaliteit. De 
belangen vanuit de 

regio moeten duidelijk 
worden vertegenwoor-
digd en er moet actief 
beleid worden gevoerd 
om de vergrijzing van 
het beroepsveld in 

de periferie tegen te 
gaan.”

HANS DE VRIES (1961)
Tandarts-praktijkhouder, 

Heerlen

“Ik sta voor de kern-
waarden van de KNMT 

(kwalitatief, goed kunnen 
werken, een passende 
honorering). De vereni-

ging moet om succesvol te 
blijven deels als een on-
derneming worden geleid. 
Goede ondernemingen blij-
ven contact houden met 
klanten en passen zich 

continu aan.”

ERIC RÖNTGEN (1957)
Tandarts-praktijkhouder, 

IJsselstein

“Na 37 jaar beoefen 
ik nog vol enthousi-
asme ons fraaie vak 

en ik wil dit nog jaren 
volhouden. Tegelijker-
tijd frustreert mij de 
toenemende regel-

zucht, en ik hoop daar 
iets positiefs tegen te 

kunnen doen.”

INGE HENKENS (1991)
Tandarts-zzp‘er, Rotterdam 

en Hilversum

“Als jonge tandarts en ju-
rist wil ik graag de groep 
van de toekomst verte-
genwoordigen, zodat de 

mondzorg straks voor ons 
zo ideaal mogelijk gere-

geld is.”

MANUEL ROSE (1981)
Tandarts-praktijkhouder, 
Terborg, Dinxperloo, Ulft

“Ik heb twee jaar gele-
den een grote praktijk 

met meerdere vestigingen 
overgenomen en wil me 
graag inzettend voor de 

ondernemende tandarts in 
Nederland en voor de be-

langen van de regio.”

Wat is – in het kort – uw persoonlijke 
motivatie om lid te worden van de 

ledenraad van de KNMT? We vroegen 
het de 24 leden van deze raad.




