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Missie

‘Alle baby’s en ouders maken de best mogelijke 
start. Daarbij staat het ouder-kind contact en de 
psychische gezondheid van ouders en kind 
centraal.’ Om deze missie te realiseren stellen we 
ons ten doel diverse producten en projecten voor 
(aanstaande) ouders en professionals te 
ontwikkelen en te ondersteunen. Daarbij baseren we
ons op de laatste wetenschappelijke inzichten op het
terrein van babyontwikkeling en ouderschap. 
Concreet betekent dit 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.

Doelgroep

De doelgroep van de stichting bestaat uit 
(aanstaande) ouders en babywerkers.
Dit zijn alle (ervarings)deskundigen die met baby's 
werken of ermee te maken hebben, zoals
professionals die werkzaam zijn op 
consultatiebureaus, bevallingsafdelingen in 
ziekenhuizen, in de kraamzorg, in de kinderopvang, 
bij zwangerschapsbegeleiding en verloskunde, en 
ook die werken op gespecialiseerde afdelingen 
neonatologie en kindergeneeskunde en in de 
jeugdhulpverlening of jeugd GGZ (pedagogiek, 
logopedie, fysiotherapie, speltherapie, Medisch 
Kinderdagverblijven, Infant Mental Health care, 
Raad voor de Kinderbescherming).

Tot de doelgroep behoren verder de onderzoekers 
en beleidsmakers, zowel binnen universiteiten en
hogescholen als bij overheden en instellingen voor 
zorg- en hulpverlening. 
En last but not least behoren de ouders, 
(ervarings)deskundigen bij uitstek, tot de doelgroep
van stichting Babywerk. Ouders zijn gebaat bij 
betrouwbare en afgestemde kennis, voorlichting en
zorg . De laatste jaren richt Babywerk zich met haar 
projecten meer rechtstreeks op (aanstaande) 
ouders.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting voert zijn taken 
onbezoldigd uit en is in 2017 zes keer bij elkaar
geweest voor een reguliere vergadering  in Utrecht. 
Babywerk heeft een onbezoldigd directeur.

Bestuursleden
Louise van den Broek voorzitter
Warner Bruins Slot penningmeester
Maurice de Groot secretaris
Marij Eliens algemeen lid
Charlotte Bruins Slot algemeen lid
Elmi la Haye algemeen lid (t/m oktober)
Renée Otte algemeen lid
Elma Hilbrink algemeen lid

Directie
Sylvia Nossent directeur 

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn allerlei 
lopende zaken behandeld, waaronder:
– herformuleren van de missie n.a.v. de heidag in 
2016
– meerdere bestuursleden hebben deelgenomen 
aan een schrijfcursus voor de website.
– versterken van netwerk, en marketing voor 
trainingen en workshops.
– licenties en trainingen voor het project ‘Zwanger, 
Bevallen, een Kind’ (ZBK),
– financiële aangelegenheden, 
beleidsveranderingen binnen de stichting en 



– het verwerven van subsidie voor lopende 
projecten.
- ondersteuning van het realiseren van het project 
‘Een kindje krijgen’.  

Projecten

‘Zwanger, Bevallen, een Kind’ (ZBK) en de 
workshops ‘Moeder en vader worden’

In 2017 is de cursus ZBK geheel geactualiseerd en 
gereviseerd en in gebruik genomen bij de SAG in 
Amsterdam. In grote lijnen is de inhoud gelijk 
gebleven. Het aantal bijeenkomsten is (in overleg 
met betrokken docenten) teruggebracht van 10 voor 
de geboorte naar 7 bijeenkomsten voor de geboorte 
en 1 na de geboorte. Zowel het cursusdraaiboek als 
de oudermap zijn geheel opnieuw vormgegeven en 
in een nieuwe oplage gedrukt.

De geplande training voor zzp’ers heeft nog niet 
plaats gevonden, maar er zijn wel mensen op een 
inschrijvingslijst geplaatst en voorbereidingen zijn 
getroffen. De lopende workshops zijn geëvalueerd 
met de docenten en dat heeft geleid tot 
aanpassingen in de workshop Klaar voor het 
ouderschap. Alle docenten zijn van een nieuw 
draaiboek voorzien.
Er hebben 110 deelnemers (55 stellen) in 2017 de 
cursus Zwanger, bevallen, een kind gevolgd en  
1447 deelnemers hebben de Workshops Moeder / 
vader worden gevolgd (in 2016 waren dit 403 
deelnemers) .

 ‘Een kindje krijgen’.

Afgelopen jaar waren drie afleveringen van de 
digitale voorlichting beschikbaar voor aanstaande 
ouders en ambassadeurs. De uiteindelijke vijf 
afleveringen gaan over: Omgaan met stress, De 
bevalling, Contact met je baby, Gezond leven en 
Moeder & vader worden. De twee laatste 
afleveringen waren eind 2017 inhoudelijk klaar, 
maar technisch nog niet beschikbaar in de 
werkomgeving. Dat hangt samen met vertraging die 
opgelopen is door het niet volgens verwachting 
financieel afronden van het (deel)project door een 
van de subsidiegevers. Voor eind augustus 

(eindtermijn subsidie) zijn de volgende documenten 
opgesteld en naar Fonds Nuts-OHRA (FNO) 
opgestuurd: de resultatenrekening en het inhoudelijk
eindverslag van het deelproject. In december werd 
duidelijk dat FNO besloot een groot deel van het 
laatste termijnbedrag niet uit te keren. Besloten werd
een zesde aflevering over babyontwikkeling 
(voorlopig) te schrappen en het resterende budget te
benutten voor de technische implementatie van een 
nieuwe mobiele versie van de werkomgeving. 
Hiertoe werd een nieuw design ontwikkeld. 

Daarnaast had de verdere implementatie van de e- 
learning onze aandacht. Gesprekken zijn gevoerd 
en demonstraties gegeven aan verloskundigen en 
een kraamorganisatie in het werkgebied van de 
Dienst Gezondheid & Jeugd in Zuid Holland. Verder 
is het programma gepresenteerd op de Voor de 
Jeugd Dag en is geïnvesteerd in het aanvragen van 
een onderzoekssubsidie voor het meten van 
effecten van de voorlichting. Ten behoeve van deze 
aanvraag (in de call van ZONMw over 
Zwangerschap & geboorte) werden een flink aantal 
netwerkgesprekken gevoerd met diverse 
onderzoekers, beleidsmakers en politici. We vonden
samenwerking met het consortium Zwangerschap & 
geboorte (Zuid Holland - Zuid) op het gebied van 
geboortezorg. Tot onze spijt werd het project door 
het consortium niet toegelaten tot indiening bij 
ZONMW.

Via facebook en met behulp van een nieuwsbrief is 
actie gevoerd waarbij belangstellende aanstaande 
ouders gratis een aflevering van Een kindje 
toegestuurd krijgen door ambassadeurs van Een 
kindje krijgen. De campagne vanuit Babywerk was 
met name gericht op het werven van ambassadeurs.
Dit heeft eind 2017 een klein aantal ambassadeurs 
opgeleverd.

‘Kijk een baby’  

Samen met de DAIMH en sectie het Jonge Kind van
het NIP werken we al een tijd (grotendeels op 
vrijwillige basis) aan het realiseren van korte filmpjes
over hoe je een band opbouwt met je kind. In 2017 
is het project ‘Kijk een baby’ in kleine kring 
voortgezet. Al het opgenomen materiaal bij gezinnen
thuis is geselecteerd op bruikbare fragmenten en 



afstemming is bereikt over samenwerking bij de 
montage. Eind 2017 is een begin gemaakt met de 
daadwerkelijke montage.

‘1001 kritieke dagen’.
In 2017 nam onze directeur deel aan de activiteiten 
van de kerngroep ‘1001 kritieke dagen’ in 
samenwerking met NIP, NVO en DAIMH. Vanuit de 
kerngroep waren we aanwezig bij twee 
netwerkbijeenkomsten van het agenderend platform 
veilige, gezonde en kansrijke start, georganiseerd 
door de Bernhard van Leer Foundation. Verder 
hebben we een overleg gehad met Pim Roza van de
Christen Unie, waarbij geijverd is voor meer 
aandacht en ondersteuning in de eerste 1001 
dagen. 
Verder zijn er rond dit project voorbereidingen 
getroffen voor een website met eenvoudige uitleg 
over het belang van de eerste 1001 kritieke dagen. 

Samenwerking met Vakblad Vroeg
Vakblad Vroeg heeft in 2017 vier artikelen 
gepubliceerd die waren geschreven op uitnodiging 
van Babywerk door Rachel Verweij, Elma Hilbrink en
Justine Pardoen geschreven.
. 
- Postnatale depressie? Huid-op-huid verlicht
- Kritische blik op rol gehechtheid in ontwikkeling
- Landelijke uitrol ‘Zwanger, bevallen, een kind
- Beeldschermpjes verminderen slaapkwaliteit

Sociale media

Het twitteraccount @babywerk kent eind 2017 zo’n 
1000 volgers. Regelmatig plaatsen medewerkers 
van de stichting tweets die met baby’s en 
babyonderzoek te maken hebben.
Op facebook is informatie over het project “Een 
kindje krijgen” gelanceerd. Deze pagina wordt 
gevolgd door 150 personen.

Website

Naar aanleiding van de schrijfcursus is een nieuw 
structuurplan gemaakt om de website aan te 
passen.   

Contacten met andere organisaties

Vanuit de stichting werden contacten onderhouden 
met: 
- Nederlandse afdeling van de European Network of 
Childbirth Associations (ENCA)
– werkgroep het Jonge Kind van het NIP
– DAIMH
– Vakblad Vroeg
– Stichting Opvoeden
– AIT
– NCJ
Organisaties waarmee Babywerk in 2017 
samengewerkt heeft in de uitvoeringspraktijk: SAG 
Amsterdam, JGZ-Kennemerland, Dienst 
Gezondheid & Jeugd (GGD Dordrecht), CJG Gooi &
Vechtstreek,  GGD Hollands Midden.

Babywerk heeft zich in 2017 actief ingezet voor 
betere samenwerking tussen de verschillende 
organisaties die zich met het psychisch welzijn van 
het jonge kind bezig houden. 

Sylvia Nossent, lid van het bestuur van de 
werkgroep Het Jonge Kind van het NIP en 
onderhield als zodanig de contacten tussen 
Babywerk en Het Jonge Kind. Namens het NIP was 
zij als praktijkprofessional betrokken bij de 
ontwikkeling en redactie van de content met 
voorlichting voor ouders van stichting Opvoeden.

Charlotte Bruins Slot en Louise van den Broek 
waren ook afgelopen jaar lid van de PR-werkgroep 
van de DAIMH en onderhouden de contacten tussen
DAIMH en Babywerk.



Financiën

Balans

Debet Credit

ING € 10.053,56 Eigen Vermogen op 1-1- 2017 € 7.139,75

Spaarrekening € 12.012,63 Resultaat 2017 € 7.778,15

Bonusrekening € 20.148,91 Eigen Vermogen op 31-12-2017 € 14.917,90

Triodosrekening € 1.647,25 Voorziening projecten € 28.944,68

€ 43.862,59 € 43.862,59

Resultatenrekening

Kosten Baten

Lidmaatschappen € 221,00 Licenties € 423,81

Bankkosten € 105,38 Rente € 87,55

Vergaderkosten € 805,83 Giften € 173,00

Auteurs € 550,00 BTW € 8.776,00

Voordelig saldo € 7.778,15

€ 9.460,36 € 9.460,36


