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Missie

‘Alle baby’s en ouders maken de best
mogelijke start. Daarbij staat het ouder-
kindcontact en de emotionele gezondheid van
ouders en kind centraal.’ Om onze missie te
realiseren stellen we ons ten doel diverse
producten voor (aanstaande) ouders en
professionals te ontwikkelen en te
ondersteunen. Daarbij baseren we ons op
betrouwbare kennis uit wetenschappelijk
onderzoek op het terrein van babyontwikkeling
en ouderschap. Concreet houdt dit in dat
Babywerk professionals traint, voorlichting
ontwikkelt voor (aanstaande) ouders en
gemeenten en beleidsmakers adviseert.
Babywerk wil een verbindende schakel zijn
tussen babyprofessionals,
beroepsverenigingen, beleidsmakers,
onderzoekers en ouders.

Sinds de oprichting in 2002 richt Babywerk
zich op het bevorderen van multidisciplinaire
samenwerking tussen babyprofessionals in
verschillende vakgebieden. Vanuit deze visie
ontwikkelde Babywerk een preventieve
multidisciplinaire cursus, workshops en een e-
learning voor aanstaande ouders. Babywerk
heeft een ANBI status.

Dit document beschrijft de activiteiten en
documenten die Babywerk in 2018 uitgevoerd
en opgeleverd heeft.

PR en presentaties

Website

In 2018 is een structuur gemaakt voor een
nieuwe website en zijn lezersvragen
geformuleerd voor elke pagina. Het doel
hiervan was onze kernkwaliteiten beter voor
het voetlicht brengen. Drie bestuursleden zijn
getraind door de 9de online om de nieuwe
website in Square Space te bouwen. Dit
proces werd ondersteund door een
medewerker van de 9de online. In 2019 zal de
nieuwe website worden gelanceerd.

Sociale media

In 2018 hebben we verder gewerkt aan het
sociale mediaplan dat in 2017 is opgesteld en
waarmee we Babywerk en haar projecten
meer bekendheid willen geven bij organisaties
en professionals. We hebben via LinkedIn een
advertentie geplaatst om een bestuurdslid
Communicatie te vinden dat ons kan
ondersteunen in het uitvoeren van het sociale
mediaplan. Eline Geerts heeft op deze
advertentie gereageerd en heeft in 2018
zitting genomen in het bestuur.

Voor de Jeugd Dag

Net als in 2017 heeft Babywerk in 2018
bijgedragen aan de Voor de Jeugd Dag,
georganiseerd door het ministerie van VWS in
samenwerking met het NJi en de VNG.
Directeur Sylvia Nossent gaf op deze dag de
presentatie ‘Handen en voeten aan een
kansrijke start’, samen met Marieke Galman
van Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek
(JGGV), Hans Götze van Stichting
Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en
Minke den Heijer van Babykennis.

Congres Vroegsignalering bij baby’s

Directeur Sylvia Nossent en bestuurslid Elma
Hilbrink verzorgden een presentatie tijdens de
4e editie van het congres Vroegsignalering bij
baby’s. Ze spraken over hoe je
wetenschappelijke kennis over
babyontwikkeling en ouderschap kunt vertalen
naar de praktijk van alledag.

Producten

We ondersteunen concrete producten zoals:

Cursus: Zwanger, Bevallen, een Kind (ZBK)

In 2017 werd de cursus ZBK geheel
geactualiseerd en gereviseerd. In 2018
hebben we de herziene cursus met de
docenten geëvalueerd. Conclusie van deze
evaluatie is dat docenten over het algemeen



tevreden zijn. Ze zijn dat met name over het
interactieve aspect, over empowerment van
de ouders en over het transitieproces van de
aanstaande ouders dat in gang wordt gezet.

Ook gaven docenten aan dat de cursus
onderscheidend is door de aandacht die
uitgaat naar het ouderschap en door
samenwerking tussen de verschillende
professionals. Tevens noemden ze dat deze
cursus één van de weinige is met aandacht
voor de vader, wat als zeer positief wordt
ervaren. Op basis van deze feedback is het
aantal vaderbijeenkomsten van 1 naar 2
uitgebreid.

Verder gaven docenten aan dat ze behoefte
hebben aan het vaker uitwisselen van wat
goed en wat minder goed gaat en aan het op
de hoogte blijven van elkaar expertise. Naar
aanleiding hiervan hebben we een extra
intervisiebijeenkomst georganiseerd.

Workshop: Moeder/vader worden

De licenties van deze workshops zijn in beheer
van Babywerk. In 2018 hebben we verdere
implementatie daarvan bevorderd door het
trainen van nieuwe docenten. Daarbij ging de
aandacht in eerste instantie uit naar
zelfstandig gevestigde professionals
(waarvoor in 2016 een specifieke licentie was
ontwikkeld).

Een kindje krijgen

Een kindje krijgen bestaat uit vijf digitale
afleveringen als begeleiding bij de
zwangerschap en voorbereiding op het
ouderschap. Daarbij is met name aandacht
voor het grote belang van goed contact tussen
ouder en kind en tussen de aanstaande
ouders onderling. In 2018 is een (verbeterde)
mobiele versie van de digitale preventieve
voorlichting ontwikkeld en beschikbaar
gesteld.

Daarnaast hebben we een student van de
Verloskunde Academie Rotterdam
ondersteund. Zij deed nader onderzoek naar
het gebruik van de voorlichting in
verloskundepraktijken. Voor haar onderzoek
heeft ze aan een aantal aanstaande ouders

gevraagd wat zij van de voorlichting vinden, of
ze er iets aan hebben en langs welke weg ze
in contact zouden willen komen met de
filmpjes van Een kindje krijgen. Ouders
reageerden positief op de filmpjes en gaven
aan dat ze voor hen zinvol waren.

Voor Een kindje krijgen is in 2018 in
samenwerking met Denise Meijer erkenning
aangevraagd bij de DEI.

‘KIJKEENBABY’

In een klein clubje werden acht filmpjes
geproduceerd over ouder-babycontact in
verschillende situaties. Het geld van de eerder
gehouden crowdfundingsactie (uit 2016) was
voldoende om externe mensen te betalen.
Voor de betrokken bestuursleden was er een
kleine vergoeding beschikbaar. De filmpjes
werden gepresenteerd op een bijeenkomst
met alle mensen die eerder betrokken waren
bij het project.

Trainen docenten

Beheerder / coördinator Elma Hilbrink heeft
trainingen en terugkombijeenkomsten
verzorgd voor docenten van de cursus en
workshops. Directeur Sylvia Nossent en
bestuurslid Maartje Zijlmans verzorgden de
deskundigheidsbevordering bij de SAG in
Amsterdam.

Elma hield contact met de organisaties die
met onze cursus en workshops werken. Sylvia
heeft haar waar nodig ondersteund.

Opzetten trainingsplatform

In 2018 hebben we samenwerking gezocht
met andere aanbieders van trainingen en
congressen om een gezamenlijk
trainingsplatform op te zetten (Babykennis -
Minke den Heijer, Ouderschap - José Koster
en Vroeg – Louise van den Broek). We hebben
een behoeftenonderzoek gedaan onder 218
zorgprofessionals die werken met
ouders/baby’s. Daaruit bleek dat een
trainingsplatform als zeer nuttig wordt gezien
en er ruimte is voor nieuw, kortdurend aanbod.
Top 3 van onderwerpen waar vraag naar is:



 hechtingsrelatie ouder/verzorger en
baby;

 vertaling IMH-kennis naar praktijk
 signalen van de baby herkennen.

Samenwerken met andere organisaties

Babywerk heeft samenwerking hoog in het
vaandel staan. Naast onze stichting bestaat
een aantal andere organisaties dat het welzijn
van het jonge kind en hun ouders behartigt.
Babywerk vindt het belangrijk samenwerking
met deze organisaties te verstevigen.

1001 Kritieke Dagen

Samen met NIP, NVO en de DAIMH draagt
Babywerk het in 2015 gelanceerde Manifest
1001 kritieke dagen uit en verbindt hier
activiteiten aan. Hiertoe hebben we in 2018
deelgenomen aan een aantal vergaderingen
van het agenderend platform ‘veilige, gezonde
en kansrijke start’, georganiseerd door de
Bernhard van Leer Foundation, waarbij
stakeholders aftasten hoe zij in samenwerking
het belang van goede ondersteuning in de
eerste levensfase (1001 dagen) kunnen
vormgeven. Tevens werden samen met NIP en
DAIMH vanuit de kerngroep 1001 kritieke
dagen concrete aanbevelingen gedaan aan de
politiek en is een begin gemaakt aan een
website met een toegankelijke animatie over
het belang van 1001 kritieke dagen.

Partners

Partners met wie Babywerk heeft samenwerkt,
zijn:

- werkgroep Het jonge kind van de sectie
Jeugd van het NIP: samenwerking rond
KIJKEENBABY en 1001 kritieke dagen;

- de DAIMH: samenwerking rond het project
KIJKEENBABY en het manifest 1001 kritieke
dagen;

- Vakblad Vroeg: Babywerk publiceerde ieder
kwartaal een artikel in Vakblad Vroeg om zo
haar ideeën en denkbeelden te verspreiden
onder professionals. Dit jaar zijn de volgende
artikelen verschenen:
o “Liefe voor het eerste gezicht”
o “Voorkom stress tijdens de

zwangerschap”
o “Babydragen: eerherstel voor

eeuwenoude interventie”
o “Investeren in kwetsbare zwangeren”

- Opvoeden.nl: input leveren voor deze site die
ouders betrouwbare informatie geeft over de
ontwikkeling en opvoeding van hun kind. De
teksten over ‘slapen’ zijn samen met
praktijkprofessionals van het NIP bewerkt.
Daarnaast is input geleverd voor een artikel
over het aangaan van een band met je baby
tijdens de zwangerschap.

- AIT (Associatie voor Interactiebegeleiding en
Thuisbehandeling): samenwerking op het
terrein van het ontwikkelen van films.

- Babykennis (Minke den Heijer) & José Koster
(ouderschap) en Vakblad Vroeg;
samenwerking mbt het trainingsplatform.

- SAG Amsterdam, JGZ-Kennemerland, Dienst
Gezondheid & Jeugd (GGD Dordrecht), Jeugd
en Gezin Gooi & Vechtstreek, GGD Hollands
Midden: samenwerking in de
uitvoeringspraktijk.

Genereren inkomsten

Eén van de belangrijkste zaken om Babywerk
draaiend te houden is het genereren van
gelden. Dit doet Babywerk door het aanvragen
van subsidies en uitzetten van projecten. We
oriënteren ons op mogelijk aan te vragen
subsidies.

In 2018 hebben bestuursleden Maartje
Zijlmans en Sylvia Nossent een eerste aanzet
gedaan voor een aanvraag bij de AFAS
Foundation. Deze aanvraag zal in 2019
worden ingediend.

Bestuur

Het bestuur bestaat in 2018 uit 8 personen en
is samen met de directeur zes keer bij elkaar
gekomen in Utrecht om de doelstellingen in
ontwikkeling te zetten en te realiseren.

Naast en in overleg met het bestuur is in 2018
een aantal werkgroepen opgericht die
specifieke projecten opzetten of begeleiden.
Zo is er onder andere samen met het NIP en
de DAIMH een werkgroep 'slapen’ in het leven
geroepen met als doel een stappenplan of tool



te ontwikkelen voor het werken met ouders en
baby’s bij slaapproblemen. De andere
werkgroepen zijn ‘trainingsplatform’,
‘subsidie’, ‘PR en marketing’, ‘1001 kritieke
dagen’ en ‘websiteverieuwing’

Wisseling bestuursleden:

In 2018 heeft een aantal wisselingen in het
bestuur plaatsgevonden. Op de eerste plaats
zag Maurice de Groot zich door tijdgebrek
helaas genoodzaakt te stoppen met zijn
werkzaamheden voor de stichting. Maartje
Zijlmans heeft zijn rol als secretaris
overgenomen. Op de tweede plaats heetten
we Marieke Galman en Eline Geerts welkom
als nieuwe bestuursleden. Ten derde heeft
Gerinda van Haaften overwogen toe te treden
als bestuurslid. Zij besloot geen zitting te
nemen, maar zich als consulent ter
beschikking te stellen. In die rol kunnen we
haar bij inhoudelijke projecten betrekken.

Bestuursleden:

Louise van den Broek (voorzitter)

Charlotte Bruins Slot

Warner Bruins Slot (penningmeester)

Marij Eliens

Marieke Galman

Eline Geerts

Elma Hilbrink

Renée Otte

Maartje Zijlmans (secretaris)

Directeur

Sylvia Nossent



Financiën

Balans per 31 december 2018

Debet Credit
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triodos 27.264,64 Vermogen per 1/1/2018 14.917,90
BTW 2017 8.220,00 Voordelig saldo 2018 2.692,71
BTW 2018 3.847,00

Vermogen per 31/12/18 17.610,61
Voorziening projecten 21.721,03

39.331,64 39.331,64

Resultatenrekening

Kosten Baten
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bestuurskosten 632,35 Rente 51,25
Abonnementen 101,50 Licentievergoeding 419,79
Bankkosten 135,52 Giften 50,00
Auteursvergoeding 805,96 BTW 2018 3.847,00
Voordelig saldo 2.692,71

4.368,04 4.368,04


