Jaarverslag 2013 stichting Babywerk
Missie

zijn gebaat bij snelle en efficiënte babyzorg en –

Stichting Babywerk zet zich in om de psychische

dienstverlening waarbij deskundigen hun werk op elkaar

gezondheid van baby’s (en hun ouders) te bevorderen.

afstemmen. De laatste jaren richt Babywerk zich met haar

Dat doet zij door professionals te ondersteunen,

activiteiten meer rechtstreeks tot (aanstaande) ouders.

interventies te ontwikkelen, beleidsmakers te adviseren
en door kennis en informatie over baby’s te ontsluiten. Zij

Bestuur

wil een verbindende schakel zijn tussen

Het bestuur van de Stichting is in 2013 zes keer bij elkaar

babyprofessionals, beroepsverenigingen, beleidsmakers,

geweest voor een reguliere vergadering afwisselend in

onderzoekers en ouders.

Amsterdam en in Utrecht. Het bestuur werd in 2013
uitgebreid met twee mensen en bestaat nu uit acht

Sinds de oprichting in 2002 richt de stichting zich op het

personen.

bevorderen van samenwerking tussen babyprofessionals
vanuit verschillende vakgebieden. Zo heeft Babywerk een

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn allerlei lopende

aantal multidisciplinaire congressen georganiseerd, houdt

zaken behandeld, waaronder het organiseren van de

zij een nieuwswebsite bij op het gebied van

licenties en trainingen voor ons project ‘Zwanger,

babyonderzoek, zorg en hulp voor baby's in gezinnen

Bevallen, een Kind’ (ZBK), financiële aangelegenheden,

(babywerk.net) en heeft zij een preventieve

beleidsveranderingen binnen Babywerk, het verwerven

multidisciplinaire cursus en een aantal workshops voor

van subsidie bij stichting Kinderpostzegels, Bernhard van

aanstaande ouders ontwikkeld (zie

Leer Foundation en Christine Bader Stichting Irene

zwangerbevalleneenkind.nl).

Kinderziekenhuis, en het ondersteunen en opzetten van

Babywerk is een stichting met ANBI status.

nieuwe projecten. In 2013 is veel aandacht besteed aan
het project ‘Babyplein’.

Doelgroep
De doelgroep van de stichting is babywerkers. Dit zijn alle
deskundigen die met baby's werken of ermee te maken

Het bestuur in 2013:
Sylvia Nossent

voorzitter / algemeen bestuurslid

Louise van den Broek

secretaris

consultatiebureaus, bevallingsafdelingen in ziekenhuizen,

Warner Bruins Slot

penningmeester

in de kraamzorg, in de kinderopvang,

Sjaak Paridaens

algemeen lid

Charlotte Bruins Slot

algemeen lid

Marij Eliens

algemeen lid / voorzitter

gespecialiseerde afdelingen neonatologie en

Seline Roelofsen

algemeen lid

kindergeneeskunde en in de jeugdhulpverlening of jeugd

Maurice Groot

algemeen lid

hebben. Ze zijn als professional werkzaam op

zwangerschapsbegeleiding en verloskunde, maar ook op

GGZ (pedagogiek, logopedie, fysiotherapie, speltherapie,
Medisch Kinderdagverblijven, Infant Mental Health care,
Raad voor de Kinderbescherming).

Medewerkers

Tot de doelgroep behoren verder de onderzoekers en

Naast het bestuur werken verschillende andere

beleidsmakers, zowel binnen universiteiten als bij

vrijwilligers mee aan de activiteiten van de stichting. Deze

overheden en instellingen voor zorg- en hulpverlening.

babywerkers wijdden zich in 2013 vooral aan het verder

En last but not least profiteren ook ouders, de

vormgeven van het project Babyplein. In het verslagjaar

(ervarings)deskundigen bij uitstek, van de kennis en

zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarin het

informatie die binnen Babywerk gebundeld wordt. Ouders

raamwerk voor dit project is neergezet. Eind 2013 is een
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communicatieplan gereed gekomen, waar in 2014 een

Daar is op de nieuwswebsite niet goed ruimte voor te

vervolg aan wordt gegeven.

vinden. Bovendien is de uitstraling van de site verouderd.

Concrete activiteiten

Het bestuur vindt het belangrijk dat de stichting haar

Om de doelstelling van Babywerk te bereiken worden

eigen activiteiten beter zichtbaar maakt. Deze

verschillende middelen ingezet. Deze middelen zijn:

overwegingen laten zien dat de presentatie en
communicatie van de stichting aan herziening toe zijn.

Werkgroep Babyplein

Babywerk wil meer en betere mogelijkheden creëren om

Naar aanleiding van het congres in 2012 is gestart met de

te tonen welke producten zij voor babyprofessionals en

werkgroep Babyplein. Doel hiervan was een concreet

(aanstaande) ouders ontwikkelt en ontwikkeld heeft. De

project op te zetten waarmee zowel (aanstaande) ouders

opzet van een nieuwswebsite sluit niet goed meer aan bij

als babyprofessionals bereikt worden om via hen bij te

de huidige activiteiten.

dragen aan het psychisch welbevinden van baby’s.
Sylvia Nossent en Marij Eliens zijn vanuit het bestuur de

Sociale media

kartrekkers van dit initiatief vanuit de stichting. Zij hebben

Het in 2011 gestarte twitteraccount @babywerk groeit

samen een projectplan gemaakt waarin een aantal

nog steeds. Eind 2013 volgen tegen de 800 twitteraars

suggesties werd gedaan als eerste aanzet om met elkaar

het account van Babywerk.

verdere ideeën te ontwikkelen. Het ontwikkelen van een
goed toegankelijke website met veel visuele beelden over

Congressen en symposia

ouder-kind contact leek de voorkeur te hebben.

Op de site van Babywerk houdt één van de medewerkers
bij welke congressen, studiedagen symposia en andere

Tijdens een bijeenkomst in februari 2013 is besloten om

interessante bijeenkomsten in Nederland en Vlaanderen

in drie verschillende werkgroepen het plan verder te

voor de doelgroep worden georganiseerd. Ook in 2013

concretiseren. Zo hield een werkgroep zich bezig met

was de site van Babywerk een zeer volledige vindplaats

visie, een tweede met beleid en financiën en de derde

voor congressen voor de doelgroep.

werkgroep heeft geïnventariseerd wat er praktisch
mogelijk is op het gebied van visuele digitale informatie

Proefschriften

over (de zorg voor) baby’s en welke initiatieven er reeds

In 2013 zijn er 7 proefschriften op de site besproken. Nog

zijn op dat gebied. In de loop van het jaar zijn de

steeds worden proefschriften erg vaak bekeken.

bevindingen uit de verschillende werkgroepen
gepresenteerd en is samen met een extern deskundige

•

Risico vroeggeboorte verschilt per etnische groep

een communicatieplan geschreven.

•

Gezonde voeding geeft hogere kans op zwangerschap bij in

•

Baby leert klanksysteem in omringende spraak

•

Altijd inleiden bij 42 weken zwangerschap: Minder risico s voor

vitro vertilisatie

Website Babywerk.net
De website is het visitekaartje van de stichting. Hoewel er
minder berichten verschijnen op de site blijken de
berichten die wel worden geplaatst nog steeds goed te

moeder en kind bij een bevalling
•

Lange termijn uitkomsten van zorg rondom de geboorte

•

Standaard stress-screening na zwangerschapsvergiftiging

•

Onzekere ouders hebben al tijdens de zwangerschap hulp

•

Goed ouderschap al in de zwangerschap te voorspellen

•

Angst van zwangere heeft invloed op hersenontwikkeling

worden gelezen. Dit geldt met name voor berichten over
promotieonderzoek. Via een persoonlijke login kan
iedereen de artikelen in het archief ook achteraf nog

nodig

foetus

bekijken. In 2013 is besloten om het volgende
kalenderjaar werk te maken van vernieuwing van de
website. De projecten die de stichting de afgelopen jaren
opgezet heeft zijn amper terug te zien op de website.
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welzijn van het jonge kind bezig houden.
Recensies

Seline Roelofsen schrijft ieder kwartaal vanuit stichting

In 2013 is één recensie op de site geplaatst. Het ging om

Babywerk een artikel in het tijdschrift Vakblad Vroeg.

het boek van verloskundige David Borman: "Aanpakken
voor aanstaande vaders”.

In de media
In 2013 zijn enkele artikelen verschenen waar stichting

Webwinkel

Babywerk werd genoemd of aan mee heeft gewerkt.

De webwinkel bestaat al jaren, maar er wordt de

- Laaggeletterden verdienen ondersteuning (Vakblad

afgelopen tijd niet meer zoveel gebruik van gemaakt.

Vroeg, 2013, nummer 2)

Daarom is in 2013 door het bestuur besloten de boeken

- Gezondheid foetus verdient meer aandacht (Vakblad

en producten die er nog zijn te verkopen maar geen

Vroeg, 2013, nummer 4)

nieuwe producten meer toe te voegen.

- 1, 2, 3, 4, 5 … en hij is stil - over de Happiest Baby
Methode van Harvey Karp (Ouders van nu, oktober 2013)

Verkopen uit de webwinkel 2013

Projecten
Baby’s in een groep

1

Babyvisie

12

Baby in huis (dvd)

1

Werken met baby's en hun opvoeders

3

Babysignalen

1

Baby’s in beeld

1

Baby erbij

1

In 2013 is gewerkt aan de volgende projecten:
Zwanger, Bevallen, een Kind
De multidisciplinaire cursus Zwanger, bevallen, een kind
voor aanstaande ouders werd door
samenwerkingspartner en licentiehouder SAG in 2013,
evenals voorgaand jaar, op drie locaties (5 maal per

Vragen via info@babywerk en op het prikbord

locatie) aangeboden in Amsterdam. Bovendien is een

Op het prikbord of via de mail kwamen vragen binnen

groep docenten getraind in Nieuwerkerk aan den IJssel.

over het foetaal alcoholsyndroom, over opvoeden van

Licentiehouder GGD-Hollands Midden biedt daar de

kleine kinderen, over veel huilen (3 keer) en over de DVD

cursus sinds november 2013 aan.

Baby in huis.
Workshops Transitie naar ouderschap
Contacten met andere organisaties

Naast de uitgebreide cursus van tien bijeenkomsten voor

Vanuit de stichting worden contacten onderhouden met:

beide aanstaande ouders zijn er in 2013 ook losse

Nederlandse afdeling van de European Network

workshops samengesteld. Deze begeleiden de

of Childbirth Associations (ENCA)

belangrijke en ingrijpende periode van transitie naar

-

sectie het Jonge Kind van het NIP

ouderschap. Hierin staat het ontwikkelen van een nieuwe

-

DAIMH

identiteit als ouder en het opbouwen van een veilige

-

Vakblad Vroeg

hechting met de baby centraal. Voor aanstaande vaders

-

is er onder begeleiding van een mannelijke deskundige
Sylvia Nossent is lid van het bestuur van de sectie Het

een speciale workshop over ‘Vader worden’. In 2013 zijn

Jonge Kind van het NIP en onderhoudt als zodanig de

licenties afgegeven aan JGZ-Kennemerland, GGD-

contacten tussen Babywerk en sectie. Charlotte Bruins

Hollands Midden, aan de gemeente Huizen en aan SAG

Slot en Louise van den Broek zijn lid van de DAIMH en

(voor de vaderworkshop) om deze workshops te geven.

onderhouden de contacten tussen DAIMH en Babywerk.
Gezocht wordt naar een betere samenwerking tussen de

Bereiken van laaggeletterde ouders

verschillende organisaties die zich met het psychisch

In 2013 kenden stichting Kinderpostzegels, Bernhard van
Leer Foundation en de Christine Bader stichting Irene
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Kinderziekenhuis subsidie toe voor het ontwikkelen van

plaatsgevonden, wel is een junior medewerker

een visuele versie van Zwanger, bevallen, een kind. Doel

aangetrokken die betaald 4 keer per jaar een artikel

is visuele, digitale voorlichting te maken voor een groot

schrijft voor het Vakblad Vroeg, over een thema dat de

publiek, waarbij met name ook laaggeletterde aanstaande

stichting na aan het hart ligt.

ouders de voorlichting goed kunnen volgen. Deze laatste

Het vernieuwen van de website wordt opgepakt zodra

groep wordt over het algemeen moeilijk bereikt met

voor het project ‘Babyplein’ een (start)subsidie gevonden

cursussen. Het bestaande aanbod is door de ‘talige’

wordt.

aanpak niet geschikt.
Ondersteuning door derden
Donateurs
Donateurs zijn voor stichting Babywerk van belang om
haar plannen te kunnen verwezenlijken. In 2013 waren
zo’n 20 mensen donateur van Babywerk. Zij dragen
Babywerk een warm hart toe en ondersteunen de
stichting op financiële wijze met een bedrag van minimaal
30 euro per jaar.
Adverteerders
In 2013 stonden er advertenties op de site van de School
voor Coaching, van Puckababy en van Vakblad Vroeg.
Uit het jaarplan 2013
Doelen voor 2013 waren.
- het plaatsen van 100 berichten op de website;
- 100 extra volgers op twitter;
- 50 vrienden in 2013;
- de advertentierubriek ombuigen naar 'Babyplein';
- het inhuren van een betaalde kracht die
vriendenwerving/administratie verzorgt; en eventueel ook
de stand en de webwinkel nieuw leven inblaast;
- aanpassing van de website voorbereiden in dienst van
de genoemde werkgroepen.
Doordat de meeste berichten via het twitteraccount van
Babywerk worden verspreid, zijn er ook in 2012 niet heel
veel berichten op de site verschenen. Het aantal
bezoekers van de site is hierdoor niet groter geworden.
Wel zijn er meer dan 100 nieuwe volgers die Babywerk
via twitter volgen.
Het aanstellen van een betaalde kracht voor
vriendenwerving en relatiebeheer heeft niet
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Balans
ING RC

3.585,43

EV 1/1

15.173,41

ING Kwartaal Spaar

50.397,95

verlies ‘13

ING Spaar

20.500,00

EV 31/12

11.736,38

RC project

42.800,00

Voorziening project

20.000,00

Vorderingen

746,00

BTW

3.437,03

693,00

----------

---------

75.229,38

75.229,38
Resultatenrekening

Vergaderkosten

731,33

Advertenties

Licentiekosten

5.625,57

Giften

Algemene kosten

1.786,38

300,00
2.728,25

Winkel

86,08

125,00

Rente

517,58

Bankkosten

85,66

BTW

Vacatiegeld

2.400,00

Lidm/Abonnementen

Voorziening project

20.000,00
----30.753,94

19.185,00

Licentieopbrengsten

4.500,00

Verlies 2013

3.437,03
------30.753,94

5

Jaarplan 2014 stichting Babywerk
Inleiding

- het nieuw leven inblazen van de LinkedIngroep

Doelstelling van stichting Babywerk is het bevorderen van

Babywerk

de psychische gezondheid van baby's (en hun ouders),
(1) door de communicatie en afstemming tussen zeer

Genereren inkomsten

divers opgeleide babywerkers te ondersteunen, (2) door

Een van de belangrijkste zaken om de stichting Babywerk

goede en verantwoorde voorlichting over ouder-baby

draaiend te houden is het genereren van gelden. Tot nu

communicatie te bieden en (3) door te zoeken naar

toe komt het geld van verkoop in de (web)winkel, van

samenwerking met andere organisaties, zoals

vrienden, adverteerders.

beroepsverenigingen en beleidsmakers, die zich

Het doel voor 2014 is:

bezighouden met het welzijn van het jonge kind.

- het aantrekken van minimaal 50 extra donateurs en het

Dit document beschrijft welke onderwerpen in 2014 de
aandacht hebben bij het realiseren van de doelstelling
van de stichting.

behouden van de huidige donateurs;
- nieuwe moderne inkomstenbronnen aanboren.
De webwinkel rendeert niet echt en zal in de komende
jaren worden afgebouwd.

Bestuur
Het bestuur bestaat inmiddels uit 8 personen en zal in

Donateurs

2014 zes keer bij elkaar komen, afwisselend in Utrecht en

Potentiële donateurs en mogelijke adverteerders worden

Amsterdam om de doelstellingen voor 2014 zoveel

dit jaar actief benaderd. De drie huidige adverteerders op

mogelijk in ontwikkeling te zetten en/of te realiseren

de website worden begin 2014 aangeschreven met de
vraag hun advertentie te verlengen (met verantwoording

Website

van de cijfers van het aantal kijkers).

De website is het visitekaartje van de stichting. De
huidige site voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd.

Jaarverslag

Zolang er nog geen nieuwe site is, zal de oude site

Het jaarverslag van 2013 wordt begin 2014 geschreven

dynamisch worden gehouden door het regelmatig

en via de site gepubliceerd.

plaatsen van nieuwsberichten, door het up to date
houden van de agenda en door het plaatsen van

Vergroten naamsbekendheid en verfrissen

recensies en bespreken van proefschriften.

beeldvorming

In 2014 wordt de site opnieuw vormgegeven en

In 2013 is een digitale flyer gemaakt die tijdens

gemoderniseerd. De delen van de website die

congressen voor babywerkers kan worden uitgedeeld. In

drukbezocht worden, zoals de agenda en onderzoek

2014 wordt deze flyer aangepast. De flyer kan dan

zullen gehandhaafd blijven. Het lanceren van de nieuwe

worden afgestemd op het moment en de doelgroep

site zal gepaard gaan met een PR-campagne. Het

waarbij deze zal worden verspreid.

bestuur zal in 2014 verschillende financieringsbronnen
hiervoor aanschrijven.

Partners
Babywerk heeft samenwerking hoog in het vaandel staan.

Sociale media

Naast Babywerk zijn er immers veel andere organisaties

Doelen voor 2014 zijn:

die het welzijn van het jonge kind behartigen. Babywerk

- het bereiken van minimaal 1000 volgers op twitter;

vindt het belangrijk om – mede in het kader van de

- het openen van een eigen facebookpagina met

nieuwe jeugdwet van 2015 en de transitie – deze

minimaal 100 volgers;

samenwerking te verstevigen. Hiertoe zullen actieve
6

stappen gezet worden.

vertegenwoordigers van stichting Babywerk, DAIMH,

- De samenwerking met Sectie Het jonge kind van het

Sectie Het jonge kind NIP, Integrale Vroeghulp, LKPZ,

NIP zal worden gehandhaafd;

NCJ en NJI. Doel van deze rondetafelconferentie is

- De banden met DAIMH zullen worden aangehaald;

zoveel mogelijk eenduidigheid te creëren in de

- Stichting Babywerk zal ieder kwartaal een artikel

begeleiding van ouders met een jong kind.

publiceren in Vakblad Vroeg.
- Er zal meer samenwerking gezocht worden met
overkoepelende organisaties zoals het NCJ en het NJi.
Plannen voor inhoudelijke projecten

Verdere toekomst
Babywerk onderzoekt voor de langere termijn de
mogelijkheden voor uitwerking van volgende projecten:
- babydeskundigen.net

In 2014 werkt de stichting verder aan het realiseren van

- grote adverteerders die gebruik maken van baby in de

haar doelstellingen, onder andere door concrete projecten

reclame aanschrijven en voorstellen: 1% van hun

te ondersteunen, zoals:

reclamebudget te besteden aan verbeteren van de

- Ondersteunen van het project Zwanger, bevallen, een
kind, (ZBK) - het in beheer houden van de licenties en

kwaliteit van babyhulp en –zorg en zo de psychische
gezondheid van baby’s te bevorderen.

opzetten van een beheersorganisatie.
- Ondersteunen van het digitale vervolgproject van ZBK
ter ontwikkeling van een 'visuele versie' van de cursus,
Een kind krijgen genaamd, met name bedoeld voor
laaggeletterde aanstaande ouders.
- Ondersteunen van het project ‘Kijk een baby’, eerder
bekend onder de naam Babyplein. Samen met
enthousiaste babywerkers dit plan vorm geven en
concreet maken. Dit betekent onderzoeken van
haalbaarheid van fondsenwerving en
samenwerkingsverbanden.
Jeugdwet 2015
In het kader van de nieuwe Jeugdwet die in 2015 van
kracht zal gaan, wil Babywerk zoeken naar verbinding
met andere organisaties die zich bezig houden met het
welzijn van het jonge kind. Idee is om in 2014 een
rondetafelconferentie te organiseren met
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Begroting 2014
Uitgaven:
Vergaderkosten

€

600

Algemene kosten

€

300

Abonnementen

€

100

Drukwerk

€

500

Vacatiegeld

€ 2.400
______+
totaal:

€ 3.900

Inkomsten:
Advertenties

€

300

Giften

€

250

Rente

€

500

Winkel

€

100

BTW

€

768

Tekort

€ 1.982
______+
totaal:

€ 3.900

Bestuur Stichting Babywerk:
Charlotte Bruins Slot
Warner Bruins Slot
Maurice de Groot
Marij Eliens
Sylvia Nossent
Sjaak Paridaens
Seline Roelofsen
Louise van den Broek
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