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Introductie Laetitia Dekker, directeur van de ApneuVereniging 
 
Ik ben Laetitia Dekker-Bakker en per 01-02-2023 de trotse eerste 
directeur van de ApneuVereniging. Een vereniging die wordt 
gedragen door de kracht en tomeloze inzet van bijna 100 
vrijwilligers en bijna 10.000 leden dagelijks met raad en daad 
bijstaat. 
Ik vind het prachtig om in de laatste fase van mijn werkzame 
leven, de kans te krijgen om zelf betekenisvol te kunnen zijn voor 
de ApneuVereniging. Net zoals de vereniging vanaf het moment 
dat ik in 2019 de diagnose slaapapneu kreeg, voor mij van grote 
waarde is.   
 
Ik stel me graag nader aan jullie voor. (Voor wie belangstelling 
heeft voor mijn complete CV: zie bijlage bij dit ApneuBulletin). 

 
Privé 
Ik heb 68 jaar levenservaring en ben bijna een halve eeuw getrouwd met Jos, de leukste man 
die ik me kan wensen. We hebben een dochter en een zoon en zijn de trotse ‘Opi’ en ‘Omi’ 
van drie heerlijke kleinkinderen die dicht bij ons wonen en waarmee we regelmatig leuke 
dingen ondernemen.  
We wonen sinds 1994 met veel plezier in het prachtige dijkdorp ‘Spaardam’, grenzend aan 
Haarlem, ook wel de ‘parel van de randstad’ genoemd’. 
Naast mijn werkzaamheden vanuit Laetitia Dekker Adviesbureau (20-25 uur/week) en mijn 
gezin, ben ik sinds een paar jaar ook mantelzorger.  
Daarnaast lees en tuinier ik graag, ben ik gek op sport, volg ik het nieuws en kijk ik naar 
kritische actualiteitenprogramma’s.  
 
Werk 
Ik heb tot nu toe een hele diverse en mooie carrière gehad die nog lang niet af is maar 
inmiddels wel qua uren op een lager pitje staat.  
Na het behalen van mijn diploma Gymnasium Bèta, ben ik fysiotherapie gaan studeren. Op 
22-jarige leeftijd startte ik samen met mijn man Fysiotherapie Dekker in Amstelveen. Hij 
deed de financiën en de praktijkadministratie en ik de patiëntenzorg en het 
praktijkmanagement.  
Na 40 jaar (2018), heb ik de praktijk met inmiddels 24 medewerkers en 2 vestigingen binnen 
2 Gezondheidscentra, verkocht aan mijn maten.  
Ik werk sindsdien vanuit mijn eigen bedrijf Laetitia Dekker Adviesbureau. Mijn werk speelt 
zich voornamelijk af binnen de eerstelijns gezondheidszorg.  
 
De fysiotherapiepraktijk is de belangrijkste pijler in mijn werkzame leven geweest. Van 
daaruit heb ik me verder ontwikkeld. Niet alleen binnen mijn beroep, maar ook als 
praktijkhouder/manager en daarnaast ook later ook als bestuurder.  
Naast algemeen fysiotherapeut ben ik ook Orofaciaal Fysiotherapeut (OFT). Een OFT is een 
fysiotherapeut die gespecialiseerd is in alle aandoeningen in het hoofd-halsgebied, 
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waaronder ook Slaapapneu. Die kennis en de netwerken die ik heb met o.a. kaakchirurgen, 
KNO artsen etc. komen heel goed van pas bij mijn functie als directeur ApneuVereniging. 
 
 
Rode draad 
De rode draad van al mijn werkzaamheden en functies is het realiseren van 
kwaliteitsverbetering van fysiotherapeutische zorg, zowel vakinhoudelijk als op sociaal 
maatschappelijk niveau.  
Concreet betekent dit dat ik naast het praktijkhouderschap en werken als fysiotherapeut, 
diverse functies vervuld heb binnen verschillende organisaties op lokaal, landelijk en 
internationaal niveau. Die ervaring neem ik nog elke dag mee in mijn huidige 
werkzaamheden vanuit Laetitia Dekker Adviesbureau. 
In 1994 heb ik de Masteropleiding Strategisch Management in de non profitsector afgerond 
aan de UU. Die opleiding vormt de basis van waaruit ik mijn bestuurlijke en 
managementactiviteiten heb vervuld.  
 
Wie ik ben 
Mijn carrière heeft me samen met ervaringen opgedaan in mijn privé leven, gevormd tot wie 
ik ben: een positief, energiek, mensgericht en ondernemend mens met gevoel voor humor 
en een gezonde dosis zelfkritiek.  
Daarnaast ben ik een verbindende leider, die dingen voor elkaar krijgt door samen te werken 
en de ‘kracht van het verschil’ tussen mensen onderling en tussen organisaties optimaal te 
benutten.  
Diversiteit benutten is voor mij essentieel om doelen te kunnen bereiken die door de hele 
organisatie gesteund worden en daardoor duurzaam zijn.  
Samen werken én samenwerken. Dat is waar het volgens mij om gaat.  
 
Wat ik voor de vereniging wil betekenen 
Werken is mijn hobby. Of het nou betaald werk is of vrijwilligerswerk. Want niets is mooier 
dan een tastbaar verschil te kunnen maken voor een ander of voor een organisatie en op die 
manier betekenisvol te kunnen zijn. Daar haal ik inspiratie en motivatie uit en die geven mij 
altijd de energie om door te gaan.  
Betekenisvol willen zijn is voor mij een levensbehoefte.    
Heel herkenbaar denk ik voor alle leden binnen de ApneuVereniging die tevens vrijwilliger 
zijn. Betekenisvol willen en kunnen zijn en zo het een verschil kunnen maken voor de 
organisatie in het algemeen en voor de vrijwilligers in het bijzonder, is precies de motivatie 
voor mij om directeur te willen zijn van de ApneuVereniging.  
 
De uitdaging: 
‘Het zijn de vrijwilligers die de vereniging maken’.  
Deze zin kom ik in veel documenten van de vereniging tegen. Volkomen terecht wat mij 
betreft, want daarin wordt de erkenning en het belang van de vrijwilligers en hun werk 
samengevat. Zonder vrijwilligers is er geen ApneuVereniging. Zo is het en niet anders. 
Maar daarin schuilt ook precies het probleem waar we voor staan. Want het is namelijk niet 
vanzelfsprekend dat we voldoende en deskundige vrijwilligers hebben. Integendeel. Het 
aantal vrijwilligers neemt af. Onder andere door vergrijzing, maar ook omdat het te zwaar 
wordt voor sommige vrijwilligers. Dit kan zijn omdat ze te weinig ondersteuning krijgen, 
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onvoldoende tools hebben om hun werk te doen, of omdat ze met minder mensen hetzelfde 
of soms zelfs meer werk moeten verrichten.  
Want het ledental groeit immers nog steeds. En die groei zal naar verwachting nog verder 
doorzetten in de komende jaren als tijdige en adequate diagnostisering van slaapapneu de 
norm is geworden. 
 
Transitiefase 
Ik krijg al een aardig beeld van de organisatie en haar complexe structuur door alles wat ik 
gelezen heb, maar vooral door de mooie gesprekken die ik heb gehad met een aantal 
vrijwilligers waaronder uiteraard ook het bestuur. 
We zitten midden in een transitiefase. Het merendeel van de mensen die ik gesproken heb 
staat positief tegenover professionalisering en zegt: hoe sneller hoe beter als er 
professionele ondersteuning komt via het Servicebureau zodat we ontlast en ondersteund 
worden. Daarnaast willen ze vooral ook dat er meer verbinding komt tussen bestuur en 
overige vrijwilligers. Veel dingen blijven liggen en dat frustreert. Het bestuur is te weinig 
zichtbaar in het werkveld en veel vrijwilligers voelen zich onvoldoende gehoord en gezien.  
Op dit moment kan het bestuur niet voldoen aan deze wensen en behoeften van de 
vrijwilligers. Niet omdat ze niet willen. Integendeel! De reden is dat het bestuur sterk 
onderbemand is. is Daardoor moet er veel te veel werk door te weinig mensen worden 
gedaan. Daarnaast is het een uitdaging om bestuurswerk te combineren met een betaalde 
baan en een gezin, als het bestuurswerk meer dan 1 dag per week in beslag neemt. En: het 
bestuur is nog teveel uitvoerend bezig.  
Daar ga ik verandering in brengen. Als directeur kan ik het bestuur enorm ontlasten en 
daarmee hun werkuren terugbrengen tot redelijke proporties. 
Een bestuur moet besturen. Dat wil zeggen: beleid ontwikkelen, leiding geven aan de 
vereniging en deze naar buiten toe vertegenwoordigen en vooral ook dicht bij de leden 
staan en zichtbaar zijn voor de leden. Uitvoering ligt bij de overige vrijwilligers en deels ook 
bij het Servicebureau i.o. dat alle vrijwilligers, dus ook het bestuur, ondersteunt. 
Maar geschikte bestuurskandidaten vinden is ook een verantwoordelijkheid van de leden. 
Daarom roep alle leden die bestuurlijke ervaring hebben of denken dat ze geschikt zijn om te 
besturen en dit graag willen leren, op om zich aan te melden voor een bestuursfunctie. Vele 
handen maken licht werk. En het is leuk en leerzaam om bestuurder te zijn. Leden vormen 
de vereniging en het zijn de vrijwilligers die de vereniging maken! 
Dus stap naar voren en neem je verantwoordelijkheid! 
 
Ook de vrijwilligers in het veld zitten in een transitiefase. Ze willen graag ‘baas in eigen huis 
blijven’ en tegelijkertijd gaan ze soms bijna kopje onder omdat ook zij met te weinig mensen 
teveel werk moeten verzetten. Daarnaast is de verenigingsstructuur te complex en zijn er 
teveel communicatielijntjes waardoor dingen vaak over onnodig veel schijven lopen. 
Hier ligt een belangrijke taak voor mij als directeur om e.e.a. te stroomlijnen. Maar vooral 
ook voor de 2 coördinatoren waarna we dringend op zoek zijn.  
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In gesprek: geen wij en zij, maar alleen WIJ! 
Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te zien op de komende ALV en met elkaar in gesprek te 
gaan hoe we de continuïteit van de ApneuVereniging kunnen borgen door voldoende 
vrijwilligers te hebben en houden voor alle functies en werkzaamheden die gedaan moeten 
worden. Daarnaast wil ik graag van jullie horen wat jullie verwachten van het Servicebureau 
en wat jullie zelf kunnen doen. 
Want samen vormen alle leden de ApneuVereniging. Er is dus geen wij en zij maar alleen: 
WIJ! 
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