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“Stichting het Babyhuis biedt zorg en ondersteuning 
aan moeders die tijdelijk niet in staat zijn om voor 
hun eigen kind te zorgen. Het gaat hierbij vooral om 
moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij 
geen kans maken op reguliere hulpverlening. Of om 
moeders die geen contact opnemen met de regulie-
re hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. 
Het Babyhuis kan misschien wel gezien worden als 
de laatste kans voor een moeder die niet in staat is 
om haar kind zelf groot te brengen. In het Babyhuis 
staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moe-
ders vinden hier de rust om aan het moederschap 
te wennen en het te omarmen. Daarnaast volgen 
zij het hulpverleningsprogramma met als doel het 
tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie 
tussen moeder en kind, het creëren van een solide 
financiële gezinssituatie, persoonlijke ontwikkeling 
van moeder, werken aan een gezonde levensstijl, het 
organiseren van onderdak en een goede dagbeste-
ding.
Kortom: de basiselementen voor een veilige hereni-
ging in eigen huis. Want als er mogelijkheden zijn 
dan dient een moeder niet gescheiden te leven van 

Het Babyhuis,
werkt aan een
veilige toekomst 
voor moeder en 
kind. Hiermee 
voorkomen we 
onnodige 
uithuisplaatsing.

haar kind, dient een kind niet op te groeien in een 
pleeggezin en dient een ouder-kind relatie niet ver-
stoord te worden. 

Vanaf de opening op 21 november 2013 heeft Stich-
ting het Babyhuis 62 uithuisplaatsingen, waarvan 
24 in 2016, weten te voorkomen. Met een opname-
periode die gemiddeld 4 maanden korter is dan in de 
reguliere hulpverlening en een slagingspercentage 
van 94% blijkt het Babyhuis in zo’n grote behoefte 
te voorzien dat zij de aanvragen niet aankan. Een 
uithuisplaatsing is traumatisch voor ouders en kind 
en kost de staat € 90.000 tot € 100.000 per jaar; al-
dus het ministerie van Veiligheid en Justitie in 2012. 

Als we onnodige uithuisplaatsing kunnen voorko-
men, moeten we dat doen. 
Laten we het doen. Doet u mee?”

Barbara Muller
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2016 WAS HET JAAR WAARIN …
    25 moeders en baby’s zijn opgenomen in het Babyhuis. 24 moeders 
zijn herenigd met hun kind in eigen huis. 1 plaatsing vroegtijdig is beëin-
digd, omdat moeder niet in staat bleek om op een veilige manier voor 
haar kind te kunnen zorgen. Voor de baby is een fijn pleeggezin gevonden.       
    Het hulpverleningstraject is uitgebreid en geprofessionaliseerd waar 
nodig.     Het opleidingsprogramma voor vrijwilligers is verbeterd.    Het 
wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam van start 
is gegaan.    Stichting het Babyhuis haar naamsbekendheid heeft weten 
te vergroten onder de doelgroep en samenwerkingspartners.    Het de 
Stichting is gelukt financieel 36% minder afhankelijk te zijn van sponso-
ren.    De voorbereidingsfase om te groeien succesvol is afgerond en eind 
2017, indien de begroting rond is, Babyhuis 2 in Rotterdam open zal gaan.

2016
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EXTRA DOELSTELLING 
2016

GEHAALD AFWIJKING TOELICHTING

1. 25 moeders en ba-
by’s werden opgenomen 
in het Babyhuis.  
24 onnodige uithuis-
plaatsingen werden 
voorkomen.

17 REDEN: 
1) Problematiek doelgroep verzwaring, waardoor moeders langer 
intensieve hulpverlening nodig hadden.
2) Krapte op de huizenmarkt, hetgeen resulteerde in problemen 
met doorstroming.
3) Aantal vluchtelingen opgenomen. Zij hadden nog geen status 
en kwamen daardoor niet in aanmerking voor een woning.  
4) Aantal jonge zwangere vrouwen is al tijdens de zwangerschap 
opgenomen, omdat zij anders op straat zouden verblijven. 

2. Hulpverleningstraject 
is uitgebreid en gepro-
fessionaliseerd.

Positief Het gehele hulpverleningstraject is geprotocolleerd zodat een 
tweede vestiging kan starten.

3. Opleidingsprogram-
ma voor vrijwilligers is 
verbeterd.

Positief Een basis- en een verdiepingstraining is ontwikkeld. Deze heeft 
plaatsgevonden.
De werving- en selectieprocedure van vrijwilligers is verbeterd 
waar nodig. De voortgangsgesprekken vinden nu maandelijks in 
plaats van jaarlijks plaats.
Extra doel: kraamzorg training met geldig certificaat. Alle vrijwilli-
gers hebben deze succesvol afgerond.

4. Wetenschappelijk 
onderzoek Universiteit 
van Amsterdam naar 
Babyhuis van start 
gegaan.

Positief De eerste resultaten zijn bekend.

5. Naamsbekendheid 
vergroten.

Positief Middels een adwordscampagne, vele media-uitingen en mond-
tot-mond reclame door succes ervaringen.

6. Afhankelijkheid van 
financiële bijdrage van 
sponsoren verminderen 
met 25% in de begroting 
voor 2016.

Positief Het Babyhuis heeft plaats mogen nemen aan de inkooptafel van 
de Drechtsteden, voor een eerste financiering van € 132.320. 
Hierdoor is de afhankelijkheid van sponsoren met 44% afgeno-
men.

7. Groei: de voorberei-
dingsfase voor een twee-
de Babyhuis is succesvol 
afgerond. In 2017 is de 
opening.

Onderzoek: uit een enquête bleek er een zeer grote behoefte te 
zijn aan een tweede Babyhuis in Rotterdam.
Huisvesting: kinderdagverblijf Kindergarden heeft Stichting het 
Babyhuis gevraagd haar tweede vestiging te openen in hun 
pand. Uiteraard tegen gereduceerd tarief.
Onderhandelingen met gemeente Rotterdam: er is nog geen 
financiële toezegging. Zij staat positief tegenover de opening van 
Babyhuis 2 in Rotterdam en willen in de toekomst verder praten. 
Kennismaken met de Rotterdamse partners: het aantal samen-
werkingspartners in de regio is toegenomen.

EXTRA DOELSTELLING 
2016

GEHAALD AFWIJKING TOELICHTING

8. Samenwerkingsver-
band aangegaan met 
woningcorporatie.

Positief Het Babyhuis is een samenwerking aangegaan met Woonkeus.

9. Samenwerkingsver-
band aangegaan met 
Stichting Sun, Stichting 
Urgente Noden.

Positief Moeders krijgen op het moment dat zij zelfstandig gaan wonen 
tussen de € 500 en € 2.500, waarmee zij samen met een vrijwil-
liger van het Babyhuis spullen uitzoeken voor de uitzet.

SAMENVATTING
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Leeswijzer: 2016 stond in het 
teken van professionalisering, 
hetgeen heeft geleid tot grote 
verbeteringen op zowel orga-

nisatie- als op hulpverlenings-
gebied. Per hoofdstuk staat 

de aanpak van het Babyhuis 
beschreven, met aan het einde 

de behaalde resultaten van 
2016 en de doelen voor 2017. 

IINHOUD
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IN DIT DEEL WORDT INGEGAAN OP DE VISIE, MISSIE, KERNWAARDEN EN DOELSTELLINGEN 
VAN STICHTING HET BABYHUIS. INDIEN ER OVER “MOEDER(S)” WORDT GESPROKEN, KAN OOK 
WORDEN GELEZEN: “MOEDER(S) EN VADER(S)”.

1.1 Visie
In Nederland is er een groep hoogzwangere en pas bevallen vrouwen die tijdelijke professionele onder-
steuning nodig hebben om zelfstandig de zorg te kunnen dragen voor hun kind. Een groot deel van deze 
moeders krijgt geen hulp van de reguliere hulpverlening, omdat zij niet aan de eisen voldoen. Verder 
zijn er onvoldoende plekken beschikbaar door lange wachtlijsten. Ook zijn er moeders die geen contact 
opnemen met de reguliere hulpverlening uit angst hun kind kwijt te raken. Deze moeders zien hun kind 
veelal via een kinderbeschermingsmaatregel uit huis geplaatst. 

1.2 Missie
Stichting het Babyhuis wil moeders op een laagdrempelige en respectvolle wijze de gelegenheid bieden 
om - in een vrijwillig of gedwongen kader – de nodige vaardigheden op te doen, zodat zij na verloop 
van tijd in staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden. Hiermee wordt onnodige 
uithuisplaatsing voorkomen.

1.3 Kernwaarden
• Regelmaat en structuur
• Veiligheid en rust
• Deskundig
• Onderscheidend
• Transparant
• Respectvol en betrokken

1.4 Doelgroep
Het Babyhuis zet zich in voor hoogzwangere en pas bevallen vrouwen die tijdelijk niet in staat zijn om 
zelfstandig de zorg te dragen voor hun baby. 
Denk hierbij aan moeders:

• Met psychosociale problematiek
• Met hechtingsproblematiek
• In de leeftijd van 14 t/m 17 jaar
• Met huilbaby’s
• Zonder veilig sociaal netwerk
• Die overal buiten vallen: geen werk, geen opleiding, geen uitkering, geen dak boven het hoofd 

en/of geen geld hebben
• Die te maken hebben of hadden met eergerelateerd geweld
• Die te maken hebben of hadden met seksueel geweld
• Zonder verblijfsvergunning

DEEL I  STRATEGIE
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25 moeders en hun baby’s deel laten nemen 
aan het hulpverleningstraject van Stichting het 
Babyhuis met als doel onnodige uithuisplaatsing 
te voorkomen. 

Het hulpverleningsprogramma uitbreiden en 
verbeteren aan de hand van de onderzoeksresul-
taten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). 

Het opleidingsprogramma voor vrijwilligers    
verbeteren aan de hand van  ervaringen  uit  de 
praktijk van het vernieuwde opleidingstraject 
zoals in 2016 vormgegeven.

Het kwalitatief onderzoek, onderdeel van het 
wetenschappelijk onderzoek van de UvA, gaat 
verder in 2017. Het onderzoek naar de korte en 
lange termijn effecten van de moeder-kind units 
intern gaat van start.  

Groei: de opening van Babyhuis 2 zal plaatsvin-
den eind 2017. Bent u daar getuige van? 

Babyhuis 1 in Dordrecht hoopt eind 2017 nog 
maar voor 50% afhankelijk te zijn van sponso-
ren. Concrete doelstellingen: 1) het contract aan 
de inkooptafel Drechtsteden wordt gecontinu-
eerd, 2) 50% van de andere doorverwijzende 
gemeentes betaalt een dagprijs voor moeder en 
haar kind en 3) kosten worden bespaard waar 
mogelijk.

Communicatie, bekendheid en vindbaarheid van 
Stichting het Babyhuis vergroten onder doel-
groep en samenwerkingspartners.

DOEL
2017
D
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT DE DOELGROEP VAN STICHTING HET BABYHUIS EN DE PROBLEMEN 
WAAR ZIJ TEGENAAN LOOPT IN KAART GEBRACHT.

2.1 Reguliere aanpak
De reguliere hulpverlening beschikt over moeder-kind units. Helaas zijn er de afgelopen jaren veel 
moeder-kind units door bezuinigingen gesloten. Om in aanmerking te komen voor een moeder-kind unit 
moeten de moeders wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moet zij een uitkering hebben, een geldige 
verblijfplaats, een geldig ID-bewijs en ingeschreven staan bij de gemeente waar de moeder of doorver-
wijzende instantie een aanvraag voor hulp indient. Voldoet een moeder niet aan deze criteria en heeft 
zij geen geld om deze procedure in gang te zetten, dan komt zij niet in aanmerking voor opname bij 
een moeder-kind unit in de reguliere hulpverlening. Het enige alternatief is uithuisplaatsing. 60% van de 
geplaatste vrouwen voldoet niet aan de criteria, waardoor niemand hen opneemt. Zie plaatsingsverzoek, 
bijlage. Stichting het Babyhuis biedt hen wel de opvang en hulp  die zij nodig hebben, zodat zij daarna 
zelfstandig thuis de opvoeding van hun kind voort kunnen zetten.

30% van de moeders komt bij Stichting het Babyhuis terecht, omdat er simpelweg te weinig moeder-kind 
units beschikbaar zijn in de reguliere hulpverlening. Een alternatief zou kunnen zijn de psychiatrische 
moeder-kind units. Echter, als de problematiek van moeder te licht is dan komt zij (en haar baby) hier niet 
voor in aanmerking. Dan is er wel nog de daklozenopvang. Hier is de situatie te onveilig en ongezond 
voor een pasgeboren baby en een moeder. De wachttijden in de reguliere hulpverlening bedragen ge-
middeld één tot twee jaar. Voor een moeder die tijdelijk niet voor haar kind kan zorgen, komt deze hulp 
dan te laat. 

Ongeveer 10% van de moeders bestaat uit wanhopige moeders die zichzelf en hun baby’s aanmelden bij 
Stichting het Babyhuis. Deze moeders durven geen contact op te nemen met de reguliere hulpverlening, 
uit angst dat hun baby hen wordt afgenomen. Ze hebben een gevoel van schaamte en zijn bang veroor-
deeld te worden. Zwangere vrouwen die zichzelf aanmelden bij het Babyhuis doen dit omdat ze erkennen 
hulp nodig te hebben, maar bang zijn dat bekend wordt dat zij zwanger zijn. Hierbij gaat het meestal om 
eerwraak kwesties. Wanneer zij de hulp van het Babyhuis niet inschakelen is de kans groot dat de zwan-
gerschap ontdekt wordt. Een levensgevaarlijke situatie voor moeder en kind.

Indien er geen moeder-kind unit beschikbaar is, dan is het alternatief uithuisplaatsing. Moeders die niet 
in staat zijn hun baby na geboorte adequaat te verzorgen en op te voeden, zien hun kind dan via een 
kinderbeschermingsmaatregel uit huis geplaatst. Dit betekent dat de baby in een pleeggezin wordt onder-
gebracht, waarbij de moeder slechts minimaal contact met haar kind wordt toegestaan.

2.2 Gevolgen voor het kind
Omdat uit de praktijk blijkt dat het vaak niet bij één pleeggezinplaatsing blijft, kan het voorkomen dat 
een kind in korte tijd met meerdere opeenvolgende pleegouders wordt geconfronteerd.
Met als gevolg dat:

• Het kind van de moeder vervreemdt
• Er tussen moeder en kind geen hechting optreedt
• Hereniging tussen beiden veelal is uitgesloten 
• Kinderen mogelijk opgroeien in meerdere pleeggezinnen, wat zeer schadelijk is voor hun ontwik-

keling
• Moeder en kind (onnodig) leed wordt toegebracht met alle (latere) maatschappelijke gevolgen van 

dien

DEEL II  ANALYSE
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• De overheid met aanzienlijke en vermijdbare kosten wordt geconfronteerd. Een  uithuisplaatsing 
kost namelijk tussen de € 90.000 - € 100.000. Bron: ministerie van Veiligheid en Justitie

Dit terwijl in de meeste gevallen de moeder wel voor haar kind had kunnen zorgen, mits ze daarbij in die 
eerste periode de ondersteuning en begeleiding had gekregen die nodig was. Het Babyhuis is daarom 
met haar voorziening een aanvulling op de bestaande hulpverlening. 

2.3 Resultaat 2016
25 moeders en baby’s én enkele broertjes en zusjes zijn opgevangen en hebben deelgenomen aan het 
hulpverleningstraject. De hechtingsrelatie tussen moeder en kind is op een gezonde en natuurlijke manier 
tot stand gekomen. De moeders hebben gewerkt aan hun persoonlijke ontwikkeling waardoor zij in hun 
kracht zijn komen te staan. Zij hebben zelfstandige woonruimte, inkomen en beschikken over een goede 
dagbesteding. Hun verblijf duurde gemiddeld vier tot zes maanden. Bij 1 moeder bleek na zorgvuldige 
observatie al snel dat de hechtingsrelatie tussen moeder en baby niet tot stand zou komen. Voor deze 
baby is een perspectief biedend pleeggezin gevonden. 
De voordelen zijn: 

1. De moeder heeft een kans gekregen, wat haar helpt in het verwerkingstraject
2. Het kind heeft geen onveilige situaties in de thuissituatie meegemaakt wat aanleiding zou kunnen 

zijn voor een uithuisplaatsing op een later tijdstip
3. Het kind kan zich al heel jong aan de nieuwe ouders hechten 
4. Het kind is niet eerst in een crisis pleeggezin opgevangen

2.4 Minder moeders en hun baby’s opgevangen dan verwacht
De redenen hiervoor zijn: 

1. De problematiek van de vrouwen was ernstiger dan voorgaande jaren,  waardoor de plaatsings-
duur is verlengd en het hulpverleningstraject is geïntensiveerd. Het hulpverleningstraject duurt nu 
gemiddeld 4 t/m 6 maanden i.p.v. 2 t/m 4 maanden. 

2. Er zijn 2 tienermoeders vervroegd opgenomen (met 5 maanden zwangerschap, omdat zij op straat 
leefden). 

3. Daarnaast zijn er 2 vluchtelingenmoeders opgenomen. Deze  moeders en de tienermoeders zijn 
met hun baby’s langer in het Babyhuis verbleven, omdat zij nergens terecht konden. 

4. Door het aantrekken van de huizenmarkt werd het steeds lastiger om geschikte woonruimte te 
vinden (landelijke tendens).  Hierdoor verbleven moeders onnodig lang in het Babyhuis. Daarom is 
Stichting het Babyhuis een samenwerking aangegaan met Woonkeus. Hierdoor krijgen de moe-
ders vanaf 1 augustus 2016 voorrang, hetgeen fantastisch is. 

Met trots kunnen wij u mededelen dat de Stichting tot nu toe 62 onnodige uithuisplaatsingen heeft weten 
te voorkomen. 

2.5 Doel 2017
Het Babyhuis wil 25 moeders & baby’s opvangen en deel laten nemen aan het hulpverleningstraject. 
Hierdoor worden 25 onnodige uithuisplaatsingen voorkomen, 25 kinderen groeien samen met hun moe-
der  in veiligheid op. Uitgaande van een slagingspercentage van 94% zullen hiermee 24 kinderen samen 
met hun moeder een toekomst tegemoet gaan.
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT NADER INGEGAAN OP HET HULPVERLENINGSTRAJECT VAN STICH-
TING HET BABYHUIS, OM ZO ONNODIGE UITHUISPLAATSING TE VOORKOMEN. 2016 STOND IN 
HET TEKEN VAN DE PROFESSIONALISERING. EERST WORDEN DE MOEDER-KIND UNITS INTERN EN 
DE MOEDER-KIND UNITS EXTERN BESPROKEN. DAARNA WORDT NADER INGEGAAN OP HET HULP-
VERLENINGSTRAJECT.

3.1 Moeder-kind units intern 

Deze moeder-kind units bevinden zich op de eerste verdieping van het Babyhuis. Hier worden hoog-
zwangere vrouwen en moeders die net een kind hebben gekregen opgevangen. Het hulptraject van de 
moeder-kind units intern bestaat sinds eind 2016 uit 3 fases.

FASE 1: Stabilisatie fase (+/- 4 weken)
Kenmerken van deze fase zijn:

• Intensieve 24-uurs begeleiding
• Behandeling individueel en in groepsverband
• Maaltijden met de groep
• Observatie moeder en kind
• Belangrijkste doelen: 1) moeders komen tot rust, 2) zij leren op een verantwoorde wijze voor zich-

zelf en hun baby te zorgen.

FASE 2: Behandelfase (+/- 8 weken)
Deze moeders zijn doorgestroomd van fase 1 naar fase 2.
Kenmerken van deze fase zijn:

• Begeleiding gedurende de dag 
• Behandeling individueel en in groepsverband
• Zelfstandig boodschappen doen
• Onder begeleiding leren koken voor de groep
• Belangrijkste doelen: 1) het leren ontvangen en vragen van hulp, 2) het zoeken van een passende 

baan, 3) het vinden van een woning, 4) verantwoord budgetteren, 5) verantwoorde voeding en 6) 
het werken aan persoonlijke doelen gericht op persoonlijke ontwikkeling moeder,  hechtingsrelatie 
baby, aanboren en vergroten van sociaal netwerk etc.

FASE 3: Integratie fase (+/- 4 weken)
Kenmerken van deze fase zijn:

• Begeleiding gedurende de dag 
• Behandeling individueel en in groepsverband
• Zelfstandig boodschappen doen
• Zelfstandig koken voor de groep
• Belangrijkste doelen: het in de praktijk brengen van de persoonlijke doelen. Zo stond in fase 2 

altijd iemand naast de moeder, nu doet zij het zoveel mogelijk alleen. Denk hierbij aan: de verzor-
ging van de baby,  haar curriculum vitae rondsturen, sollicitatiegesprekken voeren, opzoek gaan 
en inschrijven voor een opleiding, kinderdagverblijf uitzoeken, haar eigen financiën bijhouden, 
meubels uitzoeken via marktplaats voor haar nieuwe woning en het regelen van transport. Daar-
naast wordt 
geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling van de moeder, opvoedingsvaardigheden, hechtingsrela-
tie van moeder en kind,  huishoudelijke vaardigheden en een verantwoorde levensstijl.

Aan het einde van deze fase staan de moeders weer in hun kracht en zijn zij klaar om samen met hun 
baby zelfstandig te gaan wonen.

DEEL III  UNIEKE AANPAK
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Doel 2017: Het gefaseerde hulpverleningspro-
gramma verbeteren waar mogelijk. Het komen-
de jaar staat het programma op de leefvloer 
centraal. Het doel is om het programma zo vorm 
te geven dat er op dagelijkse basis optimaal 
gebruik gemaakt kan worden van de groeps-
processen. De verwachting is dat hierdoor de 
effecten op de korte en lange termijn nog groter 
zullen zijn. 

DDOEL 2017
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3.2 Moeder-kind units extern
Deze units zijn geschikt voor moeders die beschikken over een eigen woonruimte en in staat zijn om voor 
zichzelf te zorgen. Zij zijn tijdelijk echter niet in staat om op een veilige manier voor hun baby te zorgen.

“Eén op de twintig huilbaby’s wordt gesmoord door wanhopige ouders en iedere week overlijdt een kind 
aan de gevolgen van mishandeling. Vaak zijn dit kinderen onder de één jaar. Te denken valt aan huilba-
by’s die hun ouders tot wanhoop drijven of problematiek bij de ouders die door de bevalling weer naar 
boven komt.”

Bronnen:
www.ouders.nl/artikelen/huilbaby-brengt-ouders-tot-wanhoop http://www.no-kidding.nu/kindermishan-
deling/feiten-en-cijfers

De moeder verblijft thuis om tot rust te komen en samen met het Babyhuis te werken aan de proble-
matiek. De baby komt tot rust in het Babyhuis en is veilig. De moeder is dagelijks op vaste tijden in het 
Babyhuis, waar zij verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg voor haar baby. Daarnaast neemt zij deel 
aan het hulpverleningsprogramma van het Babyhuis. 

 
3.3 Hulpverleners van het Babyhuis 

HET ZORGTEAM
Het zorgteam is verantwoordelijk voor de aanmelding en intake, stelt het individuele zorgplan op, voert 
het hulpverleningsprogramma uit en ziet toe op naleving en evaluatie daarvan. Diverse toets- en eva-
luatiemomenten zijn ingesteld. Het team maakt gebruik van Querentis waar de dossiervorming van de 
moeder en haar baby plaatsvindt. Behandelingen zijn in groeps- of individueel verband.  

Het zorgteam bestaat uit: 

•  GZ-PSYCHOLOOG / KLINISCH PSYCHOLOOG

•  BEHANDELCOÖRDINATOR, met als achtergrond orthopedagoog/kinderpsychologie 

•  COÖRDINATOREN ZORG & 1 MEDEWERKER PRIMAIRE ZORG

•  BABY FYSIOTHERAPEUT 

•  TEAM SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING, met juridische achtergrond 
 

Daarnaast zijn binnen het Babyhuis werkzaam:

•  TRAINERS VAN DE CURSUSSEN

•  STAGIAIRES

•  VRIJWILLIGERS

In 2016 is besloten om het zorgteam dagelijks op de leefvloer aanwezig te laten zijn. Hierdoor wordt de 
kennis van de behandelcoördinator optimaal gebruikt.  
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GZ-PSYCHOLOOG
KLINISCH PSYCHOLOOG 
Als hoofd van het zorgteam is zij 
eindverantwoordelijk voor de gele-
verde zorg bij het Babyhuis. Zo heeft 
zij dagelijks contact met de behan-
delcoördinator, samen bespreken 
zij in een wekelijkse vergadering de 
verschillende casussen (moeders en 
hun baby’s).  Daarnaast leidt zij het 
maandelijkse zorgteam overleg. Ook 
geeft zij akkoord voor een plaatsing 
en is zij hoofdverantwoordelijk voor 
de eindevaluatie.  

BEHANDELCOÖRDINATOR
De behandelcoördinator is orthope-
dagoog/kinderpsycholoog van huis 
uit. Zij verzorgt de aanmelding, inta-
ke, behandelcoördinatie en eindeva-
luatie. Zij voert wekelijks behandel-
gesprekken met de moeders (zowel 
individueel als in groepsverband). 
Daarnaast onderhoudt zij de contac-
ten met de doorverwijzende instan-
ties, het zorgteam en het bestuur. Da-
gelijks is zij in het Babyhuis aanwezig 
voor de psychologische begeleiding 
van de moeders en hun baby’s.

COÖRDINATOR ZORG
MEDEWERKER PRIMAIRE ZORG
De organisatie binnen het Babyhuis 
is in handen van de coördinatoren 
zorg. Samen met de behandelcoördi-
nator zijn zij dagelijks in het Babyhuis 
aanwezig om te zorgen dat alles 
goed verloopt. De behandelcoördi-
nator doet de werkzaamheden op 
psychologisch gebied en de coör-
dinatoren zorg op organisatorisch 
gebied. 
Zo zijn de coördinatoren zorg ver-
antwoordelijk voor de organisatie 
van de dagelijkse gang van zaken en 
de primaire zorg in het Babyhuis. Bij 
hen kunnen moeders en vrijwilligers 
terecht betreft de organisatie van 
het dagprogramma, boodschappen, 
maaltijden en praktische tips rond-
om de verzorging van de baby. Ook 
bieden zij hulp aan moeders bij het 
regelen van praktische zaken die 
noodzakelijk zijn voor zelfstandig wo-
nen. Denk hierbij aan het aanvragen 
van een uitkering, loopbaanbege-
leiding, financieel management  het 
vinden van een geschikte woning en 
inrichting.

De coördinatoren zorg zijn verant-
woordelijk voor de werving en selec-
tie van vrijwilligers. Daarnaast sturen 
zij de vrijwilligers aan op organisato-
risch gebied. De coördinatoren zijn 
24 uur per dag bereikbaar. Ook zijn 
zij onderdeel van het zorgteam en 
werken nauw samen met het Bestuur. 

BABY FYSIOTHERAPEUT
De baby fysiotherapeut komt één 
keer per week naar het Babyhuis 
om de individuele training ‘Het 
pasgeboren kind’ aan te bieden 
aan de moeders en hun baby’s. Het 
traject bestaat uit 1 keer per maand 
1 training in groepsverband en 1 
keer per week 1 individuele training. 
Alle moeders en hun baby’s nemen 
hier aan deel. Een speciale Train de 
trainer-training wordt 4 maal per jaar 
aan de vrijwilligers gegeven, zodat zij 
de moeders op de leefvloer kunnen 
begeleiden en tips kunnen geven. De 
aanpak is gebaseerd op de trai-
ning ‘Hantering pasgeboren baby’. 
Deze aanpak is ontwikkeld door de 
Bakermat Verloskundigen en Balans 
en het Centrum voor Gezondheid en 
Beweging.

TEAM SOCIAAL
MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING 
De begeleiders helpen de moeders 
bij het behalen van doelen als: 1) het 
vinden van de juiste opleiding, 2) het 
vinden van een baan, 3) het vinden 
van een woning, 4) de financiën en 
5) het vinden van een huis. De jurist 
helpt de moeders bij het oplossen 
van en/of het maken van afspraken 
met  schuldeisers. 
2016 stond in het teken van professi-
onalisering in het kader van de doel-
groep verzwaring. Er is een profes-
sionaliseringsslag gemaakt waarbij 
het zorgteam een grotere rol kreeg. 
Zo is er: 1) dagelijks een psycholoog 
aanwezig in het Babyhuis, 2) is het 
individuele hulpverleningsprogram-
ma voor moeder en baby geïntensi-
veerd en 3) is het gehele zorgtraject 
geprotocolleerd. Transparantie, snel 
kunnen schakelen en korte lijnen zijn 
kernwaarden voor de samenwerking 
en dynamiek.  
Doel 2017: De samenwerking van 
de verschillende disciplines optimali-
seren waar nodig. 
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TRAINERS VAN DE CURSUSSEN IN HET BABYHUIS
In het Babyhuis worden er door verschillende professionals cursussen aangeboden. Denk hierbij aan zwan-
gerschapsmassage, babymassage, babyzwemmen, babyhaptonomie, ouder-kind yoga, boodschappen doen, 
kookcursus en het leren van huishoudelijke vaardigheden gericht op de verzorging van het huis. De cursus-
sen worden gegeven door vrijwilligers en het zorgteam. 
Doel 2017: Sinds 2016 is er een vast aanbod. In 2017 wordt het cursusaanbod uitgebreid, zodat er op een 
leuke, inspirerende manier indirect gewerkt kan worden aan vaardigheden. Denk hierbij o.a. aan communi-
catievaardigheden, goede dagstructuur oppakken, gezonde voeding en goede interactie met je baby. 

STAGIAIRES
Het Babyhuis is een erkend leerbedrijf (Calibris) en biedt stageplekken aan voor studenten van de Universiteit 
van Amsterdam (UvA), HBO pedagogiek, MWD en HBO Juridische dienstverlening. De stagiaires krijgen een 
vaste begeleider en nemen deel aan het trainingsaanbod van het Babyhuis. 

VRIJWILLIGERS
And last but not least drijft het Babyhuis op een groot aantal vrijwilligers, die dag en nacht klaar staan 
voor de moeders en hun baby’s. Hiermee brengen zij de beginselen van de participatiemaatschappij in de 
praktijk. De meeste vrijwilligers hebben een professionele achtergrond. Maar ook vrouwen die veel ervaring 
hebben met kinderen komen in aanmerking.
Het Babyhuis kan niet zonder de inzet van haar vrijwilligers bestaan en koestert hen. Daarom zet het Ba-
byhuis diverse cursussen in om verdieping te geven aan het werk van de vrijwilligers, waardoor zij als pro-
fessionals gevoed worden. Het Babyhuis vindt het zeer belangrijk dat haar vrijwilligers de waardering voelen 
die zij verdienen. Daarom worden de vrijwilligers op allerlei mogelijke manieren in het zonnetje gezet. Denk 
hierbij aan verjaardags- en kerstcadeautjes en ieder seizoen een attentie. 

Doel 2017: Vrijwilligers opleidingsprogramma verder uitbreiden en verbeteren waar nodig, met als doel 
vrijwilligers voor een langere periode aan zich te binden zodat het aantal gezichten bij de baby’s nog verder 
verminderd. In hoofdstuk 6 wordt hier dieper op ingegaan.
Het psycho-educatie trainingsprogramma aan de vrijwilligers aanbieden, zodat zij om leren gaan met de 
problematiek van de moeders. Denk hierbij aan trauma’s, hechtingsproblematiek, angsten en emotie-regula-
tie problemen. Dit wordt in hoofdstuk 6 verder uitgediept.

PROFESSIONEEL ZORGTEAM

STAGIAIRES
VRIJWILLIGERS
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3.4 Hulpverleningstraject van het Babyhuis
         Toelichting stroomdiagram (afbeelding hiernaast).

AANMELDING
Door moeder of doorverwijzende instantie.

BEOORDELING AANMELDING
Door zorgteam. Er vindt direct verslaglegging plaats en de doorverwijzende instantie stuurt alle informa-
tie en indien van toepassing psychologische rapporten mee. Het Babyhuis hanteert bij iedere moeder 
een anamnese die samen wordt ingevuld.

INTAKE
Met zorgcoördinator en behandelcoördinator.

HET ZORGPLAN
Bestaande uit persoonlijke doelen en bijbehorend traject, wordt opgesteld door zorgteam (in overleg 
met aanmelder(s) en moeder). Hierin wordt opgenomen doelen, afspraken, aandachtsgebieden, hulp-
verleningsprogramma en evaluatiemomenten. Het zorgplan wordt ondertekend door de moeder en het 
Babyhuis.

PLAATSING 
Wordt gerealiseerd: begeleidende instanties worden periodiek betrokken bij verloop plaatsing.

GEFASEERD HULPVERLENINGSTRAJECT
Moeder volgt het traject en cursusprogramma van het Babyhuis. Fase 1 staat voor rust en stabilisatie, 
fase 2 is de behandelfase en fase 3 is gericht op competentie ontwikkeling (vanuit je kracht in ontwik-
keling komen). Binnen dit traject wordt er gewerkt aan het realiseren van persoonlijke doelen gericht op 
zelfstandig wonen zoals: huisvesting, het vinden van werk, aanvragen van uitkering, afsluiten verzekerin-
gen etc. Daarnaast wordt geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling van de moeder, opvoedingsvaardig-
heden, hechtingsrelatie moeder en kind,  huishoudelijke vaardigheden en een verantwoorde levensstijl.
Het cursusaanbod: moeders kunnen deelnemen aan activiteiten die de hechtingsrelatie bevorderen 
zoals: zwangerschaps- en babyyoga, babymassage, babyzwemmen en babyhaptonomie.

TUSSENTIJDSE EVALUATIE 
Aan het einde van iedere fase vindt er een evaluatiemoment plaats. Het zorgteam stelt zo nodig het 
zorgplan bij in overleg met moeder en begeleiders. Kind en systeem worden met 
regelmaat besproken in het zorgteam.

ONTSLAG
Vindt plaats zodra fase 3 is afgerond. Dat betekent dat moeder een eigen woning heeft 
en dat de gestelde doelen zijn behaald, dan wel onhaalbaar blijken. Indien blijkt dat de doelen on-
haalbaar zijn voor de moeder wordt in samenwerking met Veilig Thuis en Jeugdzorg gekeken wat voor 
moeder en kind de vervolgstappen zijn. Als een moeder niet voor haar kind kan zorgen wordt eerst in 
haar netwerk gekeken voor een geschikt thuis. De laatste stap is het vinden van een perspectief biedend 
pleeggezin via Pleegzorg. 

EINDEVALUATIE
Na een geslaagde plaatsing volgt de moeder het nazorgtraject bij de doorverwijzende 
instantie of bij het Centrum Jeugd en Gezin. Na 6 en 12 maanden vindt er samen met het 
Babyhuis een evaluatie met moeder en haar baby plaats.
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DE INTAKE EN HET ZORGPLAN
De intake wordt verzorgd door de zorgcoördinator en de behandelcoördinator. Indien de moeder is door-
verwezen via een samenwerkingspartner, dan wordt deze ‘doorverwijzer’ ook bij de intake betrokken. De 
moeder tekent een verblijfsovereenkomst, inclusief huisregels. De behandelcoördinator brengt de moeder 
in tijdens het casuïstiek overleg met het zorgteam. Zij bespreekt de intake met de klinisch psycholoog als 
het plaatsingsverzoek niet kan wachten tot het plenaire zorgteam overleg. Samen wordt het zorgplan op-
gesteld bestaande uit de persoonlijke doelen en het bijbehorende hulpverleningstraject op maat. Hierin 
staat omschreven hoeveel uur per week moeder welke zorg krijgt, de doelen en wat de te verwachten 
duur hiervan is.

HET HULPVERLENINGSTRAJECT
De moeder mag eerst ‘landen’ in het Babyhuis en tot rust komen. De moeder heeft gedurende haar 
verblijf in het Babyhuis een vast aanspreekpunt ‘de Babyhuis zorgcoördinator’. Deze persoon begeleidt, 
observeert en biedt - vaak i.s.m. het zorgteam - ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het 
aangaan van een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind.
De behandelcoördinator bepaalt samen met de moeder en het zorgteam wanneer de eerste gesprekken 
plaatsvinden met één van de professionals uit het team. Twee keer per maand vindt het plenaire zorg-
teamoverleg plaats.
Het Babyhuis kenmerkt zich door persoonsgebonden hulp, de ene moeder gaat naar school, werkt 
of loopt stage, de ander heeft nog geen dagbesteding en wordt geholpen om dit weer op te pakken. 
Daarnaast volgen moeders het hulpverleningstraject op maat met als doel over de vaardigheden te be-
schikken die nodig zijn voor zelfstandig wonen en het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie tussen 
moeder en kind.
Het Babyhuis beschikt over een cliënt zorgsysteem waar het zorgplan in is opgenomen en waar alle leden 
van het zorgteam en de coördinator zorg dagelijks in registreert.

DOELSTELLINGEN HET BABYHUIS 
• Er wordt gewerkt aan een veilige hechtingsrelatie tussen moeder en kind
• Moeder leert de signalen die haar baby geeft te herkennen en reageert daar liefdevol en adequaat 

op
• Er wordt gewerkt aan een solide financiële gezinssituatie, door een uitkering of baan
• Grote schulden worden opgelost
• Er wordt gewerkt aan een positiever zelfbeeld van moeder, zodat zij meer in haar kracht komt te 

staan
• Moeder maakt zich de opvoedingsvaardigheden eigen, opdat zij zelfstandig voor haar baby kan 

zorgen
• Moeder wordt geholpen bij het vinden van adequate huisvesting en inrichting
• Familiebanden worden hersteld en verbeterd
• Gezonde levensstijl aanleren
• Leren op een verantwoorde wijze boodschappen te doen
• Leren koken
• Structuur leren aanbrengen in dagbesteding
• Leren meer afstand te doen van mobiele telefoon wanneer moeder met baby is.
• Leren huishoudelijke taken goed uit te voeren, waarbij reinheid en hygiëne centraal staan
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KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
KINDERPSYCHOLOGIE / ORTHOPEDAGOGIEK

BABY FYSIOTHERAPIE 
SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING

Het hulpverleningstraject is gebaseerd op 4 disciplines
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A. KLINISCHE PSYCHOLOGIE

Duur: Wekelijks heeft moeder 1 individuele sessie met de behandelcoördinator.

Doelen behandelingen individuele gesprekken: 
• Weerbaarheid vergroten 
• Moeder krijgt duidelijk beeld van de doelen die bereikt moeten worden, hoe duidelijker het doel 

hoe groter de stimulans van moeder 
• Bijhouden van een gestructureerd gedachtenboek, doel onderscheid te maken tussen gebeurtenis-

sen, gedachten, gevoel, gedrag en gevolgen 
• Veranderen van gedrag moeder door middel van gedachtenverandering waardoor ze minder ang-

sten heeft en steviger in haar schoenen staat 
• Het corrigeren van disfunctionele opvattingen en denkfouten
• Beïnvloeden van het denken over het gevoelsleven en het handelen van moeder
• Het vragen en accepteren van hulp
• Zelfredzaamheid van moeders vergroten

Doel 2017: Uit de eerste onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat de 
moeders een duidelijk beeld hebben over hoe zij hun toekomst zien. Ze hebben echter geen idee hoe 
daar in kleine stapjes te komen. Het behandelprogramma zal hierop aangepast worden, zodat de zelf-
redzaamheid van moeders wordt vergroot.  
Een tweede inzicht dat uit het onderzoek naar voren komt is dat moeders absoluut geen hulp willen en 
durven te vragen en te accepteren. Het  behandelprogramma zal hier nog meer op toegespitst worden.  

GROEPSBEHANDELINGEN

Duur: Wekelijks heeft moeder 1 sessie groepstherapie (Theraplay) met de gz psycholoog behorende bij 
het team klinische psychologie. De behandelcoördinator is zijn of haar assistent.

De groepsbehandeling sessies zijn opgestart in 2016. Zij zijn gebaseerd op Theraplay. Dit is een methode 
bedoeld voor kinderen bij wie de primaire verzorger niet in staat blijkt om de veilige basis te bieden die 
nodig is voor het ontwikkelen van een veilige gehechtheidsrelatie van de gehechtheidsfiguur. Opvallend 
is dat er gedurende de behandeling aandacht is voor het opnieuw aangaan van een hechtingsrelatie met 
het kind zonder stress of ongemak. Het kind leert om binnen deze ‘speelse’ relatie open te staan voor 
contact en adequaat te reageren op de moeder. De behandelaar is hierin een model voor de verzorgers 
in het bieden van een veilige basis, zodat het kind een nieuwe gehechtheidsrelatie met de opvoeders aan 
kan gaan. Theraplay is een wetenschappelijk getoetste methodiek, toegepast in 29 landen.

Doelen behandeling in groepsverband:
• Het zelfvertrouwen van het kind vergroten 
• Kinderen het gevoel geven ergens bij te horen 
• Vergroot de mogelijkheden voor het kind zorgzaam te zijn voor zichzelf en anderen
• Volwassenen leren meer sensitief te reageren op de gevoelens en behoeften van het kind, waar-

door de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bevorderd wordt
• Vanuit een pro-active en positieve benadering worden de sterke kanten van moeder en haar om-

geving benut en wordt haar draagkracht vergroot
• Ontwikkelen van besef bij de moeder wat in het belang is van het kind en het ontwikkelen van de 

wens dit belang te dienen
• Het ontwikkelen van een persoonlijk kompas waarmee moeder haar koers helder kan bepalen
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• Herkennen van eigen, soms saboterende, gedragspratronen en valkuilen en hoe deze te vermijden
• Moeder leert haar omgeving duidelijk te laten zien waar zij voor staat
• Moeder ontwikkelt gezond zelfvertrouwen, beschermt haar grenzen, bepaalt haar houding en 

reageert gepast op bedreiging

Doel 2017: 
De behandeling in groepsverband wordt aangepast aan de methode ‘Nurture and Play’. Deze aangepas-
te versie van Theraplay is speciaal ontwikkeld voor zwangere en pas bevallen vrouwen. In dit afgebaken-
de programma zijn psycho-educatie en Theraplay activiteiten specifiek afgestemd op de doelgroep. De 
aanpak is onderzocht en wetenschappelijk effectief bevonden. 
Het huiskamergesprek wordt ingevoerd. Wekelijks zal het huiskamergesprek plaatsvinden. Naast organi-
satorische zaken staat tijdens iedere vergadering een moeder centraal. Zij vertelt haar verhaal, waar zij 
nu staat en wat haar doelen zijn, bijvoorbeeld haar baby huilt continu. Zo ontstaat er vertrouwen, worden 
moeders uitgenodigd om hulp te vragen en hulp te bieden en leren ze van en met elkaar. 
Het mentorschap wordt geïntroduceerd. Iedere vrijwilliger is mentor van 2 of 3 moeders. De moeders 
worden aan elkaar gekoppeld, op basis van de resultaten van de intake, met als doel dat zij zoveel mo-
gelijk van elkaar kunnen leren. Twee keer per week vindt het mentorgesprek plaats. Hier worden moeders 
uitgedaagd om elkaar te helpen bij het uitvoeren van hun persoonlijke doelen. Zo ontstaat er vertrouwen, 
worden moeders uitgenodigd om hulp te vragen en hulp te bieden en leren ze van en met elkaar.

B. KINDERPSYCHOLOGIE / ORTHOPEDAGOGIEK

Duur: Wekelijks voert de moeder individuele gesprekken met de  kinderpsycholoog/orthopedagoog 
gericht op haar relatie met het kind. 

Doelen:
• Het verbeteren van ouderlijke vaardigheden 
• Relatie tussen kind en moeder verbeteren 
• Het zelfvertrouwen van het kind vergroten 
• Kinderen het gevoel geven ergens bij te horen 
• Volwassenen leren meer sensitief te reageren op de gevoelens en behoefte van het kind, waar- 
• door de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bevorderd wordt 
• Het verbeteren van structuur, betrokkenheid, verzorging en uitdaging 
• Het stimuleren van het natuurlijk patroon van speelse, gezonde interactie 
• Hechtingsproblematiek of nare traumatische ervaringen verminderen 
• Zelfverzekerdheid vergroten; ouder voelt beter aan waardoor het gedrag van het kind ten positieve 
• wordt beïnvloed 
• Het vergroten van kennis over de ontwikkeling van kinderen 
• Het vergroten van keuzemogelijkheden voor ouders om een positief contact met hun kinderen op 
• te bouwen.
• Het vertonen van gezond, zelfverzorgend gedrag te vergroten 
• Liefdevol en met respect communiceren met je baby 
• Het verminderen van boos, agressief of storend gedrag, verminderen van opstandig en controle-

rend gedrag
• Geweldloos communiceren met haar omgeving
• Moeder heeft gezond zelfvertrouwen, beschermt haar grenzen, bepaalt haar houding en reageert 

gepast op bedreiging
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C. BABY FYSIOTHERAPIE

Duur: Eén keer per maand vindt de groepssessie  baby fysiotherapie plaats. Daarnaast volgt de moeder 
wekelijks een korte individuele sessie waarin zij uitgedaagd wordt om de vaardigheden in de praktijk te 
brengen.

Doelen:
• De baby ontspant door de opbouw van rust en comfort 
• Moeder leert dat stress van haar overgedragen kan worden op de baby en leert hoe ze rust in kan 

bouwen 
• Moeder leert adequaat te reageren op haar huilbaby, voorkomt een voorkeurshouding, weet om 

te gaan met reflux en darmkrampjes 
• Moeder leert een veilige hechtingsrelatie aan te gaan tussen moeder en kind

D. SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING

Duur: De sociaal maatschappelijke begeleiding gericht op financiën, werk, huisvesting en opleiding wordt 
gegeven door een team bestaande uit de coördinatoren zorg, een advocaat en vrijwilligers. Er vinden 2 à 
3 sessies per week plaats. Bij grote financiële problemen of op het moment dat er een hoorzitting plaats-
vindt omtrent urgentieverklaring van een woning, ondersteunt de advocaat uit het zorgteam. De inrichting 
van het huis waar moeder gaat wonen wordt veelal gevonden via marktplaats en sociale media. 

Doelen:
• Inventariseren van schulden 
• Het bepalen van de vaste lasten 
• Budgetteren van bijkomende uitgaven als boodschappen, kleding, verzorging van baby 
• Moeder kan langer vooruitdenken en leert een maand lang haar geld verantwoord te besteden en 

eventueel te sparen 
• Moeder vermijdt impulsaankopen 
• Schulden worden afgelost. Indien nodig wordt er een haalbare regeling getroffen 
• Budget beheersing; zuinig en duurzaam kunnen leven 
• De moeder staat ingeschreven bij de gemeente 
• Er is een betaalbare en goede woning gevonden 
• De woning is op een gezellige, maar goedkope manier ingericht 
• Curriculum Vitae is gemaakt 
• Moeder heeft werk gevonden, gaat weer naar school of ontvangt een uitkering 
• Moeder doet op verantwoorde wijze boodschappen en kookt gezond voor haarzelf en haar baby

Doel 2017:
Er zal intensiever gewerkt worden aan de zelfredzaamheid van de moeders. In het verleden werd door het 
team Sociaal Maatschappelijke Begeleiding alles voor de moeders geregeld. Eind 2016 heeft het team 
een nieuwe aanpak gelanceerd. Zij staan nu naast de moeder en dagen haar uit om alles zelf te regelen. 
Hierdoor wordt de zelfredzaamheid van moeders vergroot. In 2017 wordt deze nieuwe aanpak verder 
uitgewerkt en verfijnd waar nodig. 



het Babyhuis    |    27

3.5 Evaluatietraject
Vanzelfsprekend is het streven van moeder en kind om op zo kort mogelijke termijn op verantwoorde 
wijze zelfstandig te wonen. Moeders moeten aan het einde van hun verblijf hun doelen hebben bereikt.
In het verleden verzorgde het Babyhuis het nazorgtraject. Vanaf augustus 2016 is het nazorgtraject an-
ders vormgegeven, namelijk:  
Voor het vertrek van moeder en haar baby vindt het exitgesprek plaats samen met de doorverwijzende 
instantie, dan wel de samenwerkingspartner. Hier vindt de evaluatie plaats en wordt samen een plan van 
aanpak betreft de nazorg gemaakt. De overdracht wordt vastgelegd in het cliëntdossier. De nazorg wordt 
uitgevoerd door de doorverwijzende instantie dan wel samenwerkingspartner. Indien nodig wordt het 
Centrum Jeugd en Gezin ingeschakeld. Na 6 en 12 maanden vindt er vanuit het Babyhuis een evaluatie 
plaats naar het welbevinden van moeder en haar baby.  
Veel moeders bezoeken op eigen initiatief het Babyhuis om te vertellen hoe het met hen gaat. Uit ervaring 
weten wij dat zij het heerlijk vinden om hun “nieuwe leven” te delen. 
 
Doel 2017: De evaluatiemomenten na 6 en 12 maanden met het Babyhuis contractueel vastleggen bij 
het exitgesprek. 
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Het Babyhuis is er voor: 1) moeders die buiten het systeem vallen, waardoor zij geen kans maken op regu-
liere hulpverlening, het Babyhuis vangt als één van de weinige instanties in Nederland moeders op die geen 
geld hebben en voorlopig ook geen zicht hebben op vaste inkomsten, 2) moeders die niet bij de reguliere 
hulpverlening, maar door de laagdrempeligheid wel bij het Babyhuis aan durven te kloppen en 3) moeders 
die geen kans maken op een plek in de reguliere hulpverlening vanwege lange wachtlijsten.  
In november 2016 heeft het Babyhuis een onderzoek uit laten voeren door Pameijer naar de wachtlijsten 
bij de verschillende instanties. Hieruit kwam naar voren dat de kortste wachttijd in Nederland 5 maanden 
bedroeg en de langste 2 jaar.  

Het slagingspercentage van het Babyhuis is op basis van de cijfers van de afgelopen 3 jaar, 94%. We zien 
hierbij een lichte stijging. In tegenstelling tot reguliere moeder-kind units lopen moeders in het Babyhuis niet 
weg. Dit is te danken aan onze unieke aanpak en heilzame leefklimaat dat werkt vanuit kracht. 

De kosten voor een opnameplek in de moeder-kind unit intern liggen gemiddeld 67% lager dan in de re-
guliere hulpverlening. Ter vergelijking: opvang in moeder-kind unit intern kost in de reguliere hulpverlening 
€ 250 per dag, aldus Jan Alblas van Pameijer. Bij Stichting het Babyhuis bedraagt het € 147,80 per dag. 
Gemiddeld verblijft een moeder met haar baby 150 dagen in het Babyhuis (uitgaande van het gemiddelde 
verblijf van 5 maanden), alvorens zij zelfstandig kan gaan wonen. In de reguliere hulpverlening gaat het om 
gemiddeld 9 maanden (270 dagen). Dat betekent dat een opnameplek voor moeder en kind gemiddeld 
kost: Reguliere hulpverlening: 270 X € 250 = € 67.500 Babyhuis: 150 x € 147,80 = € 22.170. Kortom: 
het Babyhuis is gemiddeld 67% goedkoper dan de reguliere hulpverlening. 

Kostenbesparing moeder-kind unit extern:  
Ter vergelijking: opvang in een moeder-kind unit kost in de reguliere hulpverlening € 250 per dag. Bij 
Stichting het Babyhuis kost een moeder-kind unit extern € 147,80 per dag. Gemiddeld verblijft een baby 45 
dagen in het Babyhuis, alvorens de moeder het zelf weer aankan.  

De externe moeder-kind unit is een unieke aanpak in Nederland die nog nergens bestaat. De ervaringen uit 
de praktijk doen geloven dat dit een uitermate effectieve aanpak is. Namelijk van de 20 baby’s die geplaatst 
zijn in de externe moeder-kind units, wonen 19 baby’s nu weer thuis en 1 baby in een netwerk gezin. 

Het Babyhuis beperkt zich niet tot plaatsingen uit alleen eigen gemeente, maar is er voor moeders en hun 
baby’s uit heel Nederland. Het Babyhuis geniet een grote bekendheid waardoor doorverwijzende instanties 
en moeders vanuit het hele land het Babyhuis weten te vinden. 

In het Babyhuis is 24-uurs opvang en begeleiding, wat betekent dat alle moeders een vast aanspreekpunt en 
vertrouwenspersoon hebben waar ze terecht kunnen.  

Er wordt gewerkt met een vast team van betaalde professionals en professionele vrijwilligers, hetgeen ervoor 
zorgt dat vele mensen betrokken zijn die vanuit hun hart opereren. De moeders en kinderen zien zo min 
mogelijk verschillende gezichten. 

Vaders worden, indien zij in beeld zijn, intensief betrokken bij de verzorging van hun baby. 
Broertjes en zusjes zijn welkom in het Babyhuis. Zij worden opgevangen en krijgen hulpverlening indien 
nodig. 

De zorg wordt ‘in-house’ geboden. Hierdoor hoeven moeders niet te reizen, zijn er geen wachtlijsten, is er 
een regievoerder, zijn de lijnen kort en transparant en kan er snel geschakeld worden binnen de hulpverle-
ning. 

Het Babyhuis oogt niet als een instelling, maar is een warme, veilige plek waar gezelligheid en liefde heerst 
en gestuurd wordt op kracht. Er is een heilzaam leefklimaat. 
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3.7 Resultaat 2016: Hulpverleningstraject het Babyhuis
Voor 2016 was het Babyhuis een liefdevolle goed verzorgde omgeving waarin moeders en baby’s tot rust 
konden komen. Vrijwilligers waren aanwezig en zorgden voor eten, de verzorging van de baby’s en voor 
een praatje. De coördinator zorg was altijd bereikbaar voor vragen rondom de zwangerschap en verzor-
ging van de baby’s. Hiermee werden de randvoorwaarde geboden voor een veilige start en het aangaan 
van een gezonde hechtingsrelatie met je kind.

In 2015 en 2016 is hier verdieping aan gegeven. Zo stond afgelopen jaar vooral in het teken van profes-
sionalisering van het hulpverleningstraject, waarbij het programma is aangepast aan de verzwaring van 
de doelgroep. Zo is sinds 2016:

1. Het verblijf van de moeders in het Babyhuis met een gemiddelde van 2 maanden verlengd. 
2. Voor de moeder-kind units intern is het hulpverleningsprogramma in fases verdeeld bestaande uit: 

1) stabilisatiefase,  2) behandelfase en 3) integratiefase. 
3. De individuele gesprekken  met de behandelcoördinator vinden 1 x per week plaats i.p.v. op 

oproepbasis. 
4. In 2016 is het Babyhuis, gestart met  het groepsbehandelprogramma, gebaseerd op Theraplay. 

Deze vindt 1 x per week plaats. Hierdoor leren de moeders van en met elkaar.  
5. Baby fysiotherapie, 1 x per week.  Vond de training ‘Hantering pasgeboren kind’ in het verleden 

enkel op aanvraag op individueel niveau plaats, vanaf 1 januari 2016 wordt het programma aan 
alle moeders aangeboden op individueel en op groepsniveau. 

6. Vanaf 2016 is de behandelcoördinator niet meer op oproepbasis, maar dagelijks in het Babyhuis 
aanwezig om psychologische zorg en ondersteuning te bieden waar nodig.  

7. Werd EMDR in het verleden in uitzonderingsgevallen aangeboden, vanaf 2016 is EMDR standaard 
opgenomen in het hulpverleningsprogramma van het Babyhuis. Immers, alle moeders kampen 
met traumatische gebeurtenissen.

8. In 2016 is er een aparte aanpak ontwikkeld gericht op eerwraak. Deze wordt indien nodig aange-
boden tijdens het individuele deel van het hulpverleningsprogramma.

9. Het team Sociaal Maatschappelijk Werk regelde in het verleden alles met betrekking tot financiën, 
wonen en meubels voor de moeders. Vanaf 2016 staan zij naast de moeders en dagen hen uit het 
zelf te doen, om zo hun zelfredzaamheid te vergroten. 

10. Het evaluatietraject en de nazorg werd in het verleden uitgevoerd door het Babyhuis. Vanaf 2016 
wordt het exitgesprek met daarin de evaluatie en het nazorgplan,  gedaan door het Babyhuis en 
de doorverwijzende instantie. De nazorg wordt verleend door de doorverwijzende instantie of Cen-
trum Jeugd en Gezin. De evaluatie na 6 en 12 maanden wordt uitgevoerd door het Babybuis.



het Babyhuis    |    31

3.8 Doelen 2017
1. Het gefaseerde hulpverleningsprogramma voor de moeder-kind units intern verbeteren waar mo-

gelijk. Het Babyhuis wil het programma zo vormgeven, dat er op dagelijkse basis optimaal gebruik 
gemaakt kan worden van de groepsprocessen. De verwachting is dat hierdoor de effecten op de 
korte en lange termijn nog groter zullen zijn. 

2. Uit de eerste onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat de moeders 
een duidelijk beeld hebben over hoe zij hun toekomst zien. Ze hebben echter geen idee hoe daar 
in kleine stapjes te komen. Het hulpverleningsprogramma zal hierop aangepast worden, zodat de 
zelfredzaamheid van moeders wordt vergroot.  

3. Uit het onderzoek van de UvA is ook naar voren gekomen dat de moeders absoluut geen hulp 
willen en durven te vragen dan wel te accepteren. Het hulpverleningsprogramma zal hier meer op 
toegespitst worden. Zo zal het:
• Huiskamergesprek worden ingevoerd op wekelijkse basis en wordt een moeder gevraagd haar 

verhaal te vertellen.
• Mentorschap worden geïntroduceerd. Twee keer per week vindt het mentorgesprek plaats met 

2 of 3 moeders en 1 vrijwilliger. Hier worden moeders uitgedaagd om elkaar te helpen bij het 
uitvoeren van hun persoonlijke doelen. Zo ontstaat er vertrouwen, worden moeders uitgeno-
digd om hulp te vragen, hulp te bieden en leren ze van en met elkaar.

• Team Sociaal Maatschappelijk Werk intensiever werken aan de zelfredzaamheid van de moe-
ders. Eind 2016 heeft het team een nieuwe aanpak gelanceerd waarbij zij niet langer alles 
voor de moeders regelen. Zij staan nu naast de moeder en dagen haar uit om zaken zelf te 
regelen. In 2017 wordt deze nieuwe aanpak verder uitgewerkt en verfijnd waar nodig.

4. De groepsgesprekken behorende bij de groepsbehandeling worden aangepast aan de methode 
‘Nurture and Play’. Deze aangepaste versie van Theraplay is speciaal ontwikkeld voor zwangere 
en pas bevallen vrouwen. 

5. Het vrijwilligersprogramma wordt uitgebreid en verbeterd waar nodig met als doel de vrijwilligers 
voor een langere periode aan zich te binden, hiermee wordt het aantal gezichten bij de baby’s 
minder.

6. Het psycho-educatie trainingsprogramma voor vrijwilligers wordt in 2017 voor het eerst aangebo-
den. Hier leren zij om te gaan met de problematiek van de moeders. Denk hierbij aan trauma’s, 
hechtingsproblematiek, angsten en emotie-regulatie problemen.

7. Het cursusaanbod voor de moeders wordt uitgebreid, zodat er op een leuke en inspirerende 
manier indirect nog meer gewerkt kan worden aan vaardigheden als communicatie,  gezonde 
voeding en goede interactie met de baby. 

8. Het Babyhuis komt vaak in aanraking met moeders met een verstandelijke beperking. Daarom 
wil zij speciaal voor hen een aparte therapie ontwikkelen die gebruikt zal gaan worden tijdens het 
gehele hulpverleningsprogramma van het Babyhuis. Deze therapie zal heten:  Leren reactief en 
responsief te reageren op mijn baby. Speciaal voor moeders met een verstandelijke beperking.  

9. Bij het exitgesprek zullen de evaluatiemomenten na 6 en 12 maanden met het Babyhuis contractu-
eel vastgelegd worden. 

10. Kortere plaatsingsduur realiseren. Dit wil het Babyhuis bewerkstelligen door: 1) de doorstroom 
naar een eigen huis te verbeteren door het samenwerkingsverband dat het Babyhuis in 2016 aan 
is gegaan met Woonkeus, hierdoor krijgen moeders voorrang op een nieuwe betaalbare woning, 
2) de nazorg volledig uit te laten voeren door de doorverwijzende instanties, 3) intensiever hulp-
verleningsprogramma aanbieden aan moeder en baby en 4) het sociaal netwerk van moeders te 
vergroten en aan te boren.

11. Het hulpverleningstraject wordt verder geprotocolleerd, zodat de aanpak als concept  overdraag-
baar is.

12. 25 moeders en hun baby’s deel laten nemen aan het hulpverleningstraject van het Babyhuis, met 
als doel 25 onnodige uithuisplaatsing voorkomen.
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ONDERZOEK UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM
In 2016 is deel 1 van het onderzoek gestart van de Universiteit van Amsterdam (UvA): het kwalitatief 
onderzoek. Deze inzichten waren nodig om het hulpverleningstraject te optimaliseren. In 2017 gaat deel 
2 van start: het onderzoek naar de korte en lange termijn effecten van de moeder-kind units intern van 
het Babyhuis. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het kwalitatief onderzoek en de opzet van het wetenschappelijk 
onderzoek naar de korte en lange termijn effecten nader toegelicht.
De UvA voert het onderzoek uit, omdat het gaat om een vernieuwende, kostenbesparende aanpak die 
ervoor zorgt dat uithuisplaatsing wordt voorkomen. Indien de effecten net zo positief zijn als de ervarin-
gen uit de praktijk doen geloven, dan zal dit groot nieuws zijn. Dit omdat vele ‘aanstaande’ moeders met 
de hulp van een relatief goedkope interventiemethode in hun kracht komen te staan die hen in staat stelt 
zelfstandig hun baby op te voeden. 
Het onderzoek vindt plaats onder leiding van dr. van Vugt, docent en opleidingsdirecteur Pedagogische 
Wetenschappen aan de UvA. Het wetenschappelijk onderzoek heeft een marktwaarde van € 45.000.

 
4.1 Onderzoeksresultaten kwalitatief onderzoek 2016

Op basis van dit kwalitatief onderzoek (persoonlijke interviews) bij moeders naar hun Hope en Needs is 
gebleken dat:

1. Deze overwegend zeer jonge moeders vele traumatische ervaringen hebben opgedaan.  Denk 
hierbij aan kindermishandeling, mensenhandel, ontwrichte gezinnen etc. Dit uit zich bij de moe-
ders in het zich distantiëren en gebrekkig vertrouwen hebben in andere mensen en het ervaren van 
weinig verbinding met hun omgeving. Hierdoor wordt er geen hulp gezocht en/of aanvaard. 

2. De moeders zich voornamelijk richten op het behalen van conventionele doelen: baan, huis, 
mooie kleren voor baby en zichzelf etc. Echter, ze kunnen niet de stappen benoemen die nodig 
zijn om deze doelen te bereiken. Ze accepteren geen hulp van anderen en hebben een beperkt 
sociaal netwerk.

3. Hun identiteit nog volop in ontwikkeling is. Ze hebben een beperkt beeld van wie ze zelf zijn en 
wat hun krachten en valkuilen zijn. Tegelijkertijd willen zij hun baby een betere jeugd bieden dan 
dat ze zelf hebben gehad. Ze weten niet de concrete stappen te benoemen om tot deze betere 
jeugd voor hun kind te komen. 

Doel 2017: 
1. Zo ontwikkelt Stichting het Babyhuis vanaf 1 januari 2017 het fase systeem verder
2. Het kwalitatieve onderzoek wordt gecontinueerd om nog meer inzichten te genereren

DEEL IV  ONDERZOEK
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4.2 Onderzoeksopzet naar de effectmeting
Per 1 januari 2017 gaat het onderzoek van start naar de korte en lange termijn effecten van de moe-
der-kind units intern.

VOORMETING
Alvorens de ‘aanstaande’ moeders kunnen deelnemen aan het hulpverleningstraject van het Babyhuis, 
moeten zij een aantal psychologische vragenlijsten invullen. Aan de hand van de uitkomsten daarvan en 
een persoonlijk gesprek beoordeelt het zorgteam van het Babyhuis of de betreffende moeder voldoende 
baat zal hebben bij de moeder-kind unit intern. Mocht dit geen van beiden het geval zijn, dan wordt er 
samen met de moeder en eventueel doorverwijzende instantie naar een andere oplossing gezocht.
Op deze manier nemen er enkel ‘aanstaande’ moeders deel aan het traject van het Babyhuis waarvoor 
het hulpverleningsprogramma bedoeld is. 

Korte termijn effectmeting
Om het beoogde effect te kunnen toetsen, vindt aan het einde van fases 1, 2 en 3 van het hulpverlening-
straject een volgende meting plaats. Hierbij wordt er o.a. gekeken naar de persoonlijke ontwikkeling  van 
moeder, de hechtingsrelatie tussen moeder en kind en het temperament van de baby. Op basis van deze 
resultaten en een gesprek met moeder, wordt er een persoonlijk rapport opgesteld.
Op het moment dat blijkt dat het hulpverleningstraject van het Babyhuis niet voldoende is, zoekt het zorg-
team samen met de moeder naar een aanvullende vorm van hulpverlening. De Stichting heeft dus - naast 
het hulpverleningstraject - ook een doorverwijsfunctie; zowel voor als na deelname.

Lange termijn effectmeting
Om de lange termijn effecten te kunnen bepalen van de moeder-kind units intern, worden dezelfde 
vragenlijsten, 6 en 12 maanden nadat de moeders het hulpverleningstraject bij Stichting het Babyhuis 
hebben afgerond, opnieuw afgenomen. Moeders wonen in deze fase zelfstandig en volgen indien nodig 
het nazorgtraject bij de doorverwijzende instantie of bij het Centrum Jeugd en Gezin.

De onderzoeksopzet van de effectmeting:
In het onderzoek is een experimentele - en controle groep opgenomen. 

MEETMOMENTEN

Korte termijn effecten:
Er zal gemeten worden aan het einde van:

• Fase 1: Stabilisatiefase (4 weken)
• Fase 2: Interventiefase (8 weken)
• Fase 3: Integratiefase (4 weken)

Lange termijn effecten:
Er zal gemeten worden nadat de moeder het traject van het Babyhuis succesvol heeft afgerond. De moe-
der woont nu zelfstandig met haar baby in haar eigen woning.

• 6 maanden later
• 12 maanden later
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4.3 De vragenlijsten
Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van valide meetinstrumenten die een goede reputatie hebben. 
Welke dit zijn wordt bepaald door de UvA. 

4.4 Het einddoel
 

In de komende jaren zal veel tijd en geld gestoken worden in de verdere ontwikkeling en verbetering van 
het hulpverleningsprogramma aan de hand van de onderzoeksresultaten. Immers; een goed onderbouw-
de theoretische interventie met daaraan gekoppeld robuust onderzoek leidt tot een compleet eindproduct 
waar kwaliteit en effectiviteit de belangrijkste pijlers zijn.

   
      
4.5 Resultaten 2016: Wetenschappelijk onderzoek UvA

• Het kwalitatieve onderzoek is uitgevoerd
• De eerste resultaten zijn bekend
• Op basis van deze resultaten wordt er momenteel gewerkt aan het doorvoeren van verbeteringen 

van het hulpverleningstraject

4.6 Doelen 2017
 

• Het kwalitatief onderzoek wordt voortgezet
• Op basis van deze resultaten wordt het hulpverleningstraject van het Babyhuis verder geoptimali-

seerd
• Deel 2 gaat van start: het onderzoek naar de korte en lange termijn effecten van de moeder-kind 

units intern
• Zodra de korte termijn effecten bekend zijn, zal het zorgteam in nauwe samenwerking met de UvA, 

de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het hulpverleningstraject vormgeven
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT DE GROEIAMBITIE VAN STICHTING HET BABYHUIS BESPROKEN.
HIERBIJ STAAT IN 2017 DE OPENING VAN BABYHUIS 2 CENTRAAL.

5.1 Het belang van een tweede vestiging: Babyhuis 2
Inmiddels drie jaar operationeel blijkt het Babyhuis een voorziening waarop zowel kwantitatief als kwali-
tatief een groot beroep wordt gedaan, niet alleen in omgeving Dordrecht, maar ook landelijk. Het aantal 
aanvragen voor plaatsing bedroeg een veelvoud van het aantal beschikbare plaatsen. Meerdere ge-
meentes hebben inmiddels aangegeven belangstelling te hebben in een Babyhuis. Stichting het Babyhuis 
wil in 2017 haar tweede vestiging openen in de gemeente Rotterdam.
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan het protocolleren en standaardiseren van het hulpverlenings-
traject van het Babyhuis. Hierdoor is het concept overdraagbaar gemaakt. Het Babyhuis ontvangt al jaren 
vele aanvragen uit Rotterdam. Deze komen via wijkteams, het crisis interventie team, Jeugdbescherming 
en ziekenhuizen. 
De vele aanvragen komen voort uit het feit dat Rotterdam een groot aantal tienermoeders heeft waar on-
voldoende voorzieningen voor zijn. Daarnaast zijn er in Rotterdam veel zwangere vrouwen die tussen wal 
en schip vallen. Hierdoor zijn er lange wachtlijsten ontstaan bij moeder-kind units in de regio, waardoor 
er onnodige uithuisplaatsingen plaatsvinden. De Raad voor de Kinderbescherming heeft daarover haar 
zorg uitgesproken bij de wethouder zorg, Hugo de Jonge. Deze zorg wordt bevestigd door Rotterdamse 
hulpverlening– en zorginstanties. De Stichting wil een helpende hand aan de stad uitreiken door Babyhuis 
2 te openen. Zo worden onnodige uithuisplaatsingen  voorkomen.
Het doel is om eind 2017 Babyhuis 2 te openen.

5.2 Resultaten 2016: de voorbereidingsfase voor een tweede Babyhuis 
       is succesvol afgerond

• Uit een enquête onder hulpverlenende instanties, bleek de opening van een tweede vestiging in 
Rotterdam in een zeer grote behoefte te voorzien. Zo gaven de instanties aan dat er lange wacht-
lijsten en onvoldoende moeder-kind units zijn. Het alternatief is dan ook vaak onnodige uithuis-
plaatsing. Iedere instantie geeft aan door te verwijzen naar het Babyhuis.

• Huisvesting van Babyhuis 2 is rond: kinderdagverblijf Kindergarden heeft Stichting het Babyhuis 
gevraagd haar tweede vestiging te openen in hun pand. Uiteraard tegen gereduceerd tarief.

• Onderhandelingen met gemeente Rotterdam: de gemeente staat positief tegenover de opening 
van Babyhuis 2, de financiële onderhandelingen zijn in gang gezet.

• Kennismaken met de Rotterdamse partners: het aantal samenwerkingspartners in de regio is 
toegenomen. Denk hierbij aan: Maasstad Ziekenhuis, Ikazia ziekenhuis, het Leger des Heils, de 
wijkteams, het Crisis Interventie Team, Stichting Timon. Jeugdbescherming, etc.

DEEL V  GROEI: OPENING BABYHUIS 2
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5.3 Financieringsplan Babyhuis 2
De opening wordt mogelijk gemaakt met de hulp van fondsen en een bijdrage van € 40.000 van  
Babyhuis 1. De inrichting hoopt het Babyhuis via het bedrijfsleven gesponsord te krijgen. 
Babyhuis 2 in Rotterdam wil groeien naar financiële bestendigheid en stabiliteit binnen een tijdsbestek 
van drie jaar. Daar waar dit de vestiging in Dordrecht ruim twee jaar kostte voordat zij de eerste gelden 
van de gemeente verkreeg, verwacht de Stichting dat dit in Rotterdam na 1 jaar mogelijk moet zijn. Het 
Babyhuis moest zich als nieuwkomer en unieke voorziening in Dordrecht in de eerste twee jaar van haar 
bestaan bewijzen. Dat de opvang succesvol bleek, resulteerde in een plek aan de inkooptafel. Omdat 
de successen en de grote behoefte naar een Babyhuis in Rotterdam meetbaar zijn, is het doel dat de 
Stichting na 1 jaar een plek aan de inkooptafel van Rotterdam krijgt. In 3 jaar tijd wil de Stichting naar 
een gezonde balans toewerken aangaande gemeentegelden en sponsoren (fondsen & bedrijfsleven). Uit 
ervaring blijkt dat dit enkel mogelijk is door eerst Babyhuis 2 te openen, waarna de onderhandelingen 
met de gemeente Rotterdam verder gestalte krijgen. De gemeente heeft aangegeven positief te staan te-
genover de opening van Babyhuis 2 in Rotterdam en wil in de toekomst verder praten. Kortom: wij willen 
van start, doen jullie mee? 

DOELSTELLING
Jaar 1: 79% sponsoren (fondsen en bedrijfsleven) en 21% Babyhuis 1
Jaar 2: 70% sponsoren (fondsen en bedrijfsleven) en 30% gemeentes
Jaar 3: 50% sponsoren (fondsen en bedrijfsleven) en 50% gemeentes

Voordelen Babyhuis 2 voor de gemeente Rotterdam.
• Jaarlijks worden 25 onnodige uithuisplaatsingen van baby’s uit de gemeente Rotterdam voorko-

men.
• 25 Rotterdamse moeders en hun baby’s krijgen een eerlijke kans met een veilige start.
• De hulpverlening waar liefde en warmte centraal staat, is zeer effectief gebleken, 94% slagingsper-

centage.
• De hulpverlening is 67% goedkoper dan de reguliere moeder-kind units. Dat betekent dat het 

voorkomen van een uithuisplaatsing 67% goedkoper is.
• Een uithuisplaatsing is traumatisch voor ouders en kind en kost gemiddeld € 90.000  

tot € 100.000 per jaar, aldus het ministerie van Veiligheid en Justitie 2012. Een onnodige uithuis-
plaatsing voorkomen door Stichting het Babyhuis kost gemiddeld € 10.000. 

• Het Babyhuis wordt een erkend leerbedrijf, er worden leerplekken aangeboden voor Mbo’s en 
Hogescholen Rotterdam.

• Reïntegratietrajecten worden aangeboden.  
• Het Babyhuis draagt bij aan de participatiemaatschappij van Rotterdam door de inzet van vrijwilli-

gers.

5.4 Organisatiestructuur Babyhuis 2
In 2017 zullen beide vestigingen komen te vallen onder Stichting het Babyhuis. Stichting het Babyhuis 
behoudt het bestuur, de adviescommissie en de klachtencommissie, zoals in 2016. Echter iedere vestiging 
heeft haar eigen team bestaande uit het zorgteam en het team van vrijwilligers.  Zij zijn verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun vestiging en leggen verantwoording af aan het bestuur. 
De communicatie, financiën, sponsoring en het aangaan en onderhouden van contacten met de samen-
werkingspartners worden uitgevoerd door het bestuur, de adviescommissie en de innovatie en beleidsdes-
kundige.  
De organisatiestructuur is nader uitgewerkt in hoofdstuk 6.
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5.5 Doelen 2017
In het kader van kennisoverdracht zal het team van Babyhuis 1 in tweeën gesplitst worden en verdeeld 
worden over 2 vestigingen. Voor de vrijgekomen functies op beide vestigingen zullen nieuwe mensen 
aangetrokken worden. Het team van Babyhuis 1 wordt ingezet voor de werving, selectie en opleiding van 
de nieuwkomers. Het persmoment, de financiën, de sponsoring, de onderhandelingen met de gemeente 
Rotterdam en het aangaan en onderhouden van contacten met (nieuwe) samenwerkingspartners zal wor-
den uitgevoerd door het bestuur, de adviescommissie en de innovatie en beleidsdeskundige.

Actielijst opening Babyhuis 2:
• Babyhuis 2 wordt verbouwd en ingericht
• Het zorgteam en de vrijwilligers worden aangesteld
• Het zorgteam en de vrijwilligers worden getraind
• Nieuwe samenwerkingsverbanden in Rotterdam  worden aangegaan
• Het persmoment vindt plaats
• Babyhuis 2, vestiging Rotterdam, wordt operationeel en opent eind 2017 haar deuren
• De intakes met de moeders en hun baby’s vinden plaats
• De moeders nemen met hun baby’s hun intrek
• De hulpverleningstrajecten worden gestart
• Aantrekken van lokale sponsoren uit het bedrijfsleven
• De onderhandelingen met de gemeente Rotterdam worden voortgezet
• De onderzoeksfase naar de realisatie van een derde vestiging gaat van start. Er zal gekeken wor-

den in welke stad Babyhuis 3 het beste geopend kan worden
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OORGANISATIESTRUCTUUR

STICHTING HET BABYHUIS GEZIEN VAN BINNENUIT



40     |     het Babyhuis

DEEL VI  ORGANISATIESTRUCTUUR
IN DIT HOOFDSTUK WORDT DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN STICHTING
HET BABYHUIS IN KAART GEBRACHT.

6.1 De organisatiestructuur van Stichting het Babyhuis

BESTUUR
Leden: 3

ADVIESCOMMISSIE
Leden: 3

BABYHUIS 1

KLACHTENCOMMISSIE
Leden: 2

BABYHUIS 2

DAGELIJKSE
LEIDING

Fulltime leden: 1,5 fte

DAGELIJKSE
LEIDING

Fulltime leden: 1,5 fte

VRIJWILLIGERS + STAGIAIRES
Betrokken bij

de dagelijkse verzorging
Leden: 25

VRIJWILLIGERS + STAGIAIRES
Betrokken bij

de dagelijkse verzorging
Leden: 25

ZORGTEAM
Leden: 5

ZORGTEAM
Leden: 5

Geopende locatie Babyhuis 1 - Dordrecht

Te openen locatie Babyhuis 2 - Rotterdam
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6.1.1 Bestuur Stichting het Babyhuis
Het bestuur van Stichting het Babyhuis vergadert 1 maal per maand. De coördinator zorg is hier ook bij 
aanwezig om de lijnen kort en transparant te houden. Naast deze vergadering komt het bestuur gemid-
deld twee keer per maand in subgroepen samen. Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 
portefeuille. Op individuele basis komen de bestuursleden gemiddeld twee keer per maand naar het 
Babyhuis om: potentiële sponsors rond te leiden, een (voortgangs-) gesprek te voeren met de coördinator 
zorg en/ of andere medewerkers. De gemiddelde tijdsinvestering van het Bestuur varieert van 5 tot 40 uur 
per week met een gemiddelde van 15 uur.

Portefeuille taken
• Inhoud en kwaliteit (primaire zorg)
• Financiering (begroting en jaarrekening) 
• Personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
• Externe contacten met overheden en media 
• PR
• Sponsoring 
• Huisvestingsaangelegenheden 
• Uitkeringen 
• Contacten en evaluaties (potentiele) samenwerkingspartners 
• Kwaliteitsmeting hulpverlening 
• Zorgteam 

Bestuur Stichting het Babyhuis 
• Barbara Muller, voorzitter - HBO en Post Master Bedrijfskunde, oprichter
• Cor Vogelaar, penningmeester - Directeur/eigenaar Bezet
• Joanneke van Benthem,  adviseur - Directeur onderneming in zorg en voormalig Raadslid VVD 

Dordrecht

Adviseurs Stichting het Babyhuis
• Michel T Schroots, adviseur - Advocaat en partner Schaep & Partners 
• René Holl, adviseur - Voormalige bestuurder zorginstellingen en oud-rechter-plaatsvervanger
• Kitty Nusteling, adviseur - Ervaringsdeskundige m.b.t. opvang kinderen

Alle hiervoor genoemde personen zetten zich belangeloos in voor de Stichting.
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WERVING Het Babyhuis plaatst media-uitingen en vacatures op social 
media en de website van het Babyhuis.

SELECTIE Geïnteresseerden sturen een curriculum vitae en motivatiebrief.

SELECTIE Indien de geïnteresseerden door de briefselectie komt, wordt er een 
afspraak gemaakt voor een sollicitatiegesprek.

SELECTIE Het sollicitatiegesprek duurt 1 uur.

AANSTELLING De Stichting besluit of de vrijwilliger aan alle voorwaarden voldoet 
en of hij/zij binnen het team past. De vrijwilligersovereenkomst wordt 
door beide partijen getekend. Bewijs van goed gedrag wordt aange-
leverd.

6.1.2 Klachtencommissie
 

Stichting het Babyhuis heeft een klachtencommissie. Deze handelt volgens het klachtenprotocol (bijlage). 
Zij acht het van groot belang dat klachten adequaat, met respect en met zorg worden behandeld. Tot op 
heden zijn er geen klachten binnengekomen.

Klachtencommissie Stichting het Babyhuis 
• Anette Verwoerd, Locatiemanager Humanitas 
• Donna Scheepers, Manager / Hoofd OK Parkkliniek

Doel 2017
• Babyhuis 2 wordt geopend, waarmee de vernieuwde organisatiestructuur van de Stichting van start 

gaat.
• Kinderraad: In het Babyhuis staat het kind centraal. Het Babyhuis wil in 2017 een Kinderraad vor-

men bestaande uit kinderen die opgroeien bij alleenstaande moeders.  Het Babyhuis vraagt deze 
raad mee te denken, advies te geven en plannen te maken aangaande belangrijke onderwerpen 
voor kinderen die samenhangen met het eenoudergezin.

6.1.3 Dagelijkse leiding per vestiging
De dagelijkse leiding valt onder de behandelcoördinator en de coördinator zorg. Zij leggen dagelijks 
verantwoording af aan het bestuur en het zorgteam. Het zorgteam verzorgt het hulpverleningstraject van 
Stichting het Babyhuis. 

Doel 2017
Iedere vestiging heeft haar eigen team, bestaande uit de dagelijkse leiding en het zorgteam.

6.1.4 Vrijwilligers
Het Babyhuis is geliefd onder de mensen. Iedere week ontvangt zij aanvragen van vrijwilligers. Dagelijks 
is er een ijzersterk team van professionele begeleiding noodzakelijk. De Stichting is dan ook zeer kritisch 
als het gaat om het aanstellen van vrijwilligers. Er vindt een strenge selectie plaats waarbij wordt gekeken 
naar de hieronder genoemde elementen.
Iedere vrijwilliger moet: 1) een sterke persoonlijkheid hebben, 2) stressbestendig zijn, 3) een bewijs van 
goed gedrag laten zien, 4) tussen de 21 en 70 jaar zijn en 5) affiniteit met kinderen hebben. De werving 
en selectie van professionele begeleiding bij Stichting het Babyhuis vindt plaats aan de hand van onder-
staande procedure. 
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Doel 2017:
Iedere vestiging heeft haar eigen team van vrijwilligers.

OPLEIDINGSTRAJECT VRIJWILLIGERS
Het opleidingstraject is in 2016 geprofessionaliseerd, omdat de rol van vrijwilligers is veranderd. Zo wa-
ren zij in het begin voornamelijk betrokken bij de verzorging van de baby s. Vanaf 2016 word de moeder 
door de vrijwilligers juist gestimuleerd om zelf voor haar baby te zorgen. De vrijwilligers ondersteunen 
haar daarbij. Ook werken zij aan de zelfredzaamheid van de moeders op het gebied van boodschappen 
doen, koken en schoonmaken. 

In 2016 zijn ter ondersteuning van de vernieuwde taken van de vrijwilligers de onderstaande trainingen 1 
t/m 4 ontwikkeld. Deze hebben de vrijwilligers in 2016 gevolgd. 

Daarnaast krijgen de vrijwilligers iedere maand een voortgangsgesprek met de coördinator zorg. Hierin 
wordt besproken hoe het vrijwilligerswerk verloopt, waar zij tegenaan lopen en wat de aandachtspunten 
zijn. Het jaar wordt geëvalueerd tijdens het jaarlijkse beoordelingsgesprek.

Doel 2017: De onderstaande trainingen 1 t/m 4 zijn ontwikkeld in 2016  en in 2017 wordt het vervolg 5 
t/m 7 ontwikkeld en gegeven. Nieuwkomers zullen uiteraard de training 1 t/m 4 volgen.

1. Training taken en praktische zaken -Frequentie: 6 keer per jaar, duur 2 uur
2. Basis training hechting -Frequentie: 3 keer per jaar, duur 2 uur 
3. Verdiepingstraining hechting. Hierbij worden gastsprekers uitgenodigd. In maart 2017 komt hech-

tingsdeskundige Paulin Kuiper een lezing en workshop geven. Frequentie 2 keer per jaar, duur 2 
uur

4. Training hantering pasgeboren baby - Frequentie: 4 keer per jaar, duur 1 uur
5. Training verbindend communiceren - Frequentie: 3 keer per jaar, duur 2 uur 
6. Training conflict coaching - Frequentie: 3 keer per jaar, duur 2 uur 
7. Psyco-educatie 

Training - Frequentie: 3 keer per jaar, duur 2 uur  
Externe scholing: Training pasgeborene. Deze wordt gegeven door Kraamzorg de Drechtstroom. 
Alle vrijwilligers worden geschoold m.b.t. verzorging van pasgeborene. Daarnaast leren zij welke 
hulp geboden moet worden aan de pas bevallen moeders.  Na afloop ontvangen de vrijwilligers 
een certificaat. - Frequentie: 2 sessies van 2 uur en 1 sessie van 4 uur

8. Groepsgesprek - Iedere maand is er een groepsgesprek in het Babyhuis met alle vrijwilligers. Hier 
wordt de dagelijkse gang van zaken besproken. Daarnaast krijgen zij tools aangereikt om hun 
werk verder te professionaliseren. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: huisregels, hygiëne, 
normen, waarden en is er ruimte om te sparren over gebeurtenissen uit de praktijk. - Frequentie: 1 
keer per maand, duur: 1 uur.

INSPIRATIEDAGEN VRIJWILLIGERS, ZORGTEAM EN BESTUUR:
Tijdens de inspiratiedagen worden er sprekers uitgenodigd die zorgdragen voor kennisdeling, ‘story- 
telling’ en verdieping van het werk. Doel van deze inspiratiedagen is dat de vrijwilligers, het zorgteam 
en het bestuur elkaar leren kennen, ervaringen delen en zich verbonden voelen met het Babyhuis. Het 
Babyhuis wil hen laten voelen hoezeer zij gerespecteerd worden. 
Frequentie: 2 keer per jaar, duur: 1 dag.
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6.1.5 Samenwerkingspartners
Uiteraard heeft het Babyhuis samenwerking met de reguliere hulpverlening hoog in het vaandel staan. Zo 
komen vele plaatsingen tot stand via deze samenwerkingsinstanties.

Zo werkt zij samen met:
• Raad voor de Kinderbescherming: “Wij erkennen de positieve werking van het Babyhuis en achten 

het van groot belang om moeders en hun baby’s niet van elkaar te hoeven scheiden.
• Het Babyhuis is een liefdevolle voorziening, waar een scheiding tussen moeder en kind voorko- 

men kan worden.” Aldus woordvoerder Raad voor de Kinderbescherming tijdens symposium het 
Babyhuis.

• Trivium Lindenhof: “Het Babyhuis is een geschenk dat uit de hemel is komen vallen.” Aldus hulp- 
verlener van Trivium Lindenhof. 

• Leger des Heils: “Iedere provincie moet een Babyhuis krijgen.” Aldus hulpverlener van leger des 
Heils. 

• Careijn: “Dit hele huis voelt als een liefdevolle deken om je schouders.” Aldus hulpverlener 
Careijn. 

• Wijkteam: “Professioneel, snel handelen en transparant, alles in het belang van moeder en kind.”
• Kraamzorg de Drechtstroom: “Wat is dit een liefdevol huis om een eerste start met je baby te mo-

gen hebben. Deze plek straalt rust en vertrouwen uit.“
• Ikazia ziekenhuis: “Opvallend is de openheid en warmte tijdens de gesprekken met het Babyhuis. 

Wij kunnen met een gerust hart onze betrokkenheid afsluiten”. Aldus Karen van Veen, Ikazia Zie- 
kenhuis. 

• Jeugdzorg Drechtsteden: “Het Babyhuis is een waardevolle plek; een voorziening die van grote 
waarde is voor baby’s en de moeders (vaders) die hier gebruik van willen maken.” Aldus Michiel 
van de Vlies Wethouder Jeugdzorg Drechtsteden. 

• MEE: “De MEE Plus Groep is van meet af aan een warm supporter van dit betekenisvolle initiatief 
geweest en is dat nog steeds.” Aldus Hans Blom, Bestuurder MEE. 

• In 2016 zijn de samenwerkingsverbanden uitgebreid. Zo is het Babyhuis samenwerkingsverbanden 
aangegaan met: Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, het Leger des Heils, de wijkteams, het 
Crisis Interventie Team, Stichting Timon. Jeugdbescherming, Woonkeus, Sun enz.

6.3 Resultaten 2016
• Het opleidingsprogramma voor vrijwilligers is verbeterd
• Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan

 
6.4 Doelen 2017

• De nieuwe organisatiestructuur gaat van start met de opening Babyhuis 2.
• Opleidingsprogramma vrijwilligers en stagiaires verder uitbreiden en verbeteren waar nodig.
• Mogelijkheden exploreren voor het openen van een derde vestiging, want de ambitie blijft: Geen 

moeder wordt onnodig gescheiden van haar kind wanneer moeder in staat lijkt zelf voor haar 
baby te kunnen zorgen, mits ze daarbij - tijdelijk - geholpen wordt. Als we onnodige uithuisplaat-
sing kunnen voorkomen, dan doen we dat toch gewoon.
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT DE COMMUNICATIE STRATEGIE VAN STICHTING
HET BABYHUIS BESPROKEN. 

 
7.1 De kernboodschap
 

De kernboodschap: Stichting het Babyhuis maakt gebruik van twee kernboodschappen. Hiervoor is ge-
kozen omdat de kernboodschap betreffende de moeders laagdrempelig moet zijn. Het Babyhuis is ervan 
overtuigd dat deze laagdrempeligheid van invloed is op de positieve resultaten.
Kernboodschap voor doorverwijzers, samenwerkingspartners en financiers:
Het Babyhuis werkt aan een veilige toekomst voor moeder en kind. Stichting het Babyhuis biedt moeders 
op een laagdrempelige en respectvolle wijze de gelegenheid om de nodige vaardigheden op te doen 
zodat zij, na verloop van tijd, in staat zijn hun kind zelfstandig een verantwoorde toekomst te bieden. Het 
Babyhuis voorkomt hiermee de vaak onnodige uithuisplaatsingen.
Kernboodschap voor moeders:
Er zijn soms momenten in je leven dat er problemen spelen die je dagelijks leven zo beheersen dat het 
moeilijk is om goed voor je baby te zorgen. In het Babyhuis gaan we graag in gesprek om met elkaar te 
overleggen hoe we (tijdelijk) voor jou en je baby kunnen zorgen, door je een opvangplek te bieden met 
begeleiding om uiteindelijk weer zelf voor je baby te zorgen en zelfstandig te wonen. Het Babyhuis geeft 
jou en je kindje een kans.

Deze boodschap staat op de website en in foldermateriaal.

 
7.2 Resultaten 2016

Stichting het Babyhuis is sinds haar oprichting continu bezig geweest met haar naamsbekendheid. Dit 
heeft geresulteerd in items in de volgende media kanalen. Hart van Nederland, RTL Nieuws, NOS, 
Koffietijd, Knevel & v/d Brink, Linda.nl, Telegraaf, NRC, Volkskrant, AD, Parool, Grazia, Jan, Viva, Libelle, 
Gezond.nu, Flair, Elsevier, Reader’s Digest. 

• In 2016 zijn de volgende items hieraan toegevoegd: Mijn KRO, Algemeen Dagblad, zie bijlage.
• Er is een adwordscampagne met succes opgestart om de vindbaarheid van het Babyhuis via 

Google te vergroten. Hierdoor vinden moeders uit heel Nederland en het buitenland het Babyhuis. 
In tegenstelling tot vorig jaar geven moeders en doorverwijzende instanties aan dat het Babyhuis 
makkelijk vindbaar is.

• Verschillende Facebook acties hebben plaatsgevonden, zie bijlage.
• Het Babyhuis heeft haar naamsbekendheid onder studenten, leraren en opleidingen vergroot door 

vele telefonische interviews te geven. Daarnaast zijn er 15 lezingen gegeven op scholen over het 
Babyhuis. Natuurlijk stond hier altijd een boodschap centraal: ga niet zo snel over tot een uithuis-
plaatsing, want er is vaak nog zoveel mogelijk. Een andere boodschap is: biedt hulp van mens tot 
mens, in een heilzaam leefklimaat.

• Twee keer per jaar heeft het Babyhuis een nieuwsbrief uitgegeven voor (potentiële) samenwerkings-
partners, sponsoren en gemeentes. 

• Verschillende interne communicatietrainingen hebben er toe geleid dat de boodschap van het Ba-
byhuis door alle betrokkenen op een eenduidige wijze wordt overgebracht, waarbij open, eerlijke 
en transparante communicatie centraal staat.   

• Het vergroten van haar naamsbekendheid heeft er toe geleid dat het aantal samenwerkingspart-
ners is toegenomen. Zo is het Babyhuis in 2016 een samenwerkingsverband aangegaan met 12 
wijkteams (uit 12 steden, behorende bij Centra Jeugd en Gezin), gemeente Den Haag, gemeente 
Amsterdam, gemeente Maasdriel, gemeente Utrecht, Beatrix ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, 
Woonkeus, Leger des Heils Rotterdam, Stichting Timon, Stichting Sun.

DEEL VII  COMMUNICATIE
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• Het heilzame leefklimaat heeft het Babyhuis over mogen dragen bij de Stichting Siriz, hetgeen 
resulteerde in een warmer leefklimaat voor de locatie Gouda.

• Het Babyhuis wil in politiek Den Haag haar boodschap overbrengen om niet zo snel over te gaan 
tot een uithuisplaatsing, omdat er vaak nog zoveel mogelijk is. Er moeten meer Babyhuizen komen 
en die moeten door gemeentes financieel gesteund worden. De steun van de politiek is daarin 
van groot belang. De kinderombudsman M. Kalverboer heeft in 2016 een bezoek gebracht aan 
het Babyhuis. Zij gaf aan onder de indruk te zijn. “Dit is een unieke liefdevolle vorm en dat zou 
landelijk uitgerold moeten worden”.  In 2017 wordt de samenwerking met de kinderombudsman 
M. Kalverboer voortgezet. Daarnaast is Barbara Muller uitgenodigd om na de verkiezingen te 
komen praten met Vera Bergkamp van D66 om haar visie over de zorg voor moeders en kinderen 
te delen.

Na Dordrecht komt er misschien ook een Babyhuis in Rotterdam. Moeders en hun pasgeboren baby moeten 
daar eind volgend jaar opgevangen kunnen worden als ze de zorg tijdelijk niet alleen aankunnen.

Oprichtster Barbara Muller uit Dordrecht is hard op zoek naar een pand en financiers. Ze heeft naar ver-
wachting 280.000 euro per jaar nodig. Muller is al in gesprek met de gemeente Rotterdam over de komst van 
het Babyhuis naar de stad. De initiatiefneemster hoopt dat de gemeente de helft van de kosten op zich wil 
nemen. “Het is vooralsnog fifty-fifty. De andere helft moet worden betaald door sponsoren.”

Het Babyhuis in Dordrecht werd 2,5 jaar geleden geopend. Doel is te voorkomen dat kinderen uit huis wor-
den geplaatst, omdat moeders tijdelijk niet goed voor hun pasgeboren baby kunnen zorgen. Zodra ze hun 
leven op de rails hebben, gaan ze zelfstandig wonen en worden ze ook thuis begeleid door het Babyhuis.

Meer dan vijftig moeders zijn tot nu toe opgevangen en geholpen. Zo’n negentien vrouwen kwamen uit Rot-
terdam. Daarom wil Muller nu ook hier een Babyhuis. Dat moet eind 2017 de deuren openen.
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7.3 Doelen 2017
 

• Het Babyhuis wil haar naamsbekendheid behouden, om moeders in nood uit heel Nederland 
die: 1) niet aanmerking komen voor de reguliere hulpverlening, 2) geen reguliere hulp durven te 
zoeken of 3) elders op een wachtlijst staan, een eerlijke kans te geven. 

• Het Babyhuis wil haar naamsbekendheid vergoten, zodat het aantal samenwerkingspartners toe-
neemt in andere gemeentes. 

• Het Babyhuis wil een persmoment creëren rondom de opening van vestiging 2,  Babyhuis Rotter-
dam, voor naamsbekendheid in de regio.

• Het Babyhuis wil haar heilzaam leefklimaat naast Siriz overdragen aan meerdere hulpverlenende 
instanties. 

• Het Babyhuis wil nieuwe stappen zetten in politiek Den Haag, zodat zij haar kernboodschap verder 
kan overbrengen. Ga niet zo snel over tot een uithuisplaatsing, want er is vaak nog zoveel mo-
gelijk. Er moeten meer Babyhuizen komen en die moeten door gemeentes financieel gesteund 
worden. De steun van de politiek is daarin van groot belang. 

• De studenten pedagogiek, maatschappelijk werk en dienstverlening en psychologie zijn de hulp-
verleners van de toekomst. Het is van groot belang de vernieuwende manier van werken van het 
Babyhuis en haar kernboodschap als een olievlek te verspreiden onder opleidingsinstituten.

• Middelen die in 2017 worden ingezet om doelen te bereiken:
• Twee keer per jaar geeft het Babyhuis een nieuwsbrief uit voor (potentiële) samenwerkingspartners 

en gemeentes. 
• Ieder jaar worden potentiële nieuwe partners uitgenodigd voor een bezoek aan het Babyhuis. 
• Continuering adwords campagne via Google. Zo blijft het Babyhuis goed vindbaar. 
• Symposium 2 zou in 2016 plaatsvinden. De interessante sprekers waren helaas niet meer beschik-

baar, vandaar dat symposium 2, op 10 maart 2017, plaats zal vinden. Het Babyhuis viert haar 
drie jarig bestaan.  Op het symposium worden de goede resultaten van het Babyhuis gepresen-
teerd. Deze zijn: 1) 94% slagingspercentage, 2) met een opnameperiode die gemiddeld 4 maan-
den korter is dan in de reguliere hulpverlening en 3) de kosten per opname liggen 67% lager dan 
in de reguliere hulpverlening. Ervaringsdeskundigen (moeders) worden als gastspreker uitgenodigd 
en vertellen hun verhaal over hun tijd voor, tijdens en na het Babyhuis. Daarnaast komen er diver-
se professionals aan het woord betreft het belang van het Babyhuis. Natuurlijk staat ook op deze 
dag de kernboodschap centraal.

• Particulieren en bedrijven die interesse tonen, worden persoonlijk uitgenodigd en krijgen een rond-
leiding van oprichter en voorzitter Barbara Muller. 

• Het Babyhuis gaat verder met het geven van lezingen op scholen en het geven van telefonische 
interviews met leerkrachten en studenten. Dit zal in 2017 geïntensiveerd worden. 

• Barbara Muller zal in 2017 plaatsnemen in de task-force JOZ. Jongeren die te maken hebben met 
onbedoelde zwangerschap.
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IN DIT HOOFDSTUK WORDT ER NADER INGEGAAN OP DE FINANCIËLE SITUATIE VAN STICHTING 
HET BABYHUIS EN DE WEGEN DIE ZIJ WIL GAAN BEWANDELEN GERICHT OP FINANCIËLE ONAF-
HANKELIJKHEID.

8.1 De opstart
De start van het Babyhuis is gefinancierd door sponsoren, service-clubs en donateurs. Zij hebben het Ba-
byhuis in staat gesteld tot eind 2015 haar doelstellingen te verwezenlijken. In 2016 volgde de ondersteu-
ning van fondsen en de gemeente Drechtsteden. De Stichting is dankbaar voor hun vertrouwen. Doordat 
het Babyhuis mocht aansluiten aan de inkooptafel van gemeente Drechtsteden, heeft zij status gekregen 
van erkende instelling. Dit is van essentieel belang en daarmee groot nieuws.
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Hoewel de kosten voor een opnameplek 67% lager liggen in vergelijking met de reguliere hulpverlening, 
zijn er hard gelden nodig.

Het uiteindelijke doel van Stichting het Babyhuis is om 50% van de financiën te verkrijgen via gemeentes. 
Op deze wijze kan Stichting het Babyhuis binnen de jeugdhulpverlening verankerd raken. Stichting het 
Babyhuis denkt hier een reële kans op te maken, gezien de goede resultaten en de lage kosten per cliënt. 
Uiteraard is er tijd nodig om deze doelen te realiseren. 
Met grote vreugde kan Stichting het Babyhuis u mededelen dat de eerste stappen zijn gezet. Na een 
uitvoerig onderzoek en vele gesprekken, heeft de gemeente Drechtsteden, Stichting het Babyhuis uitgeno-
digd deel te nemen aan de inkooptafel 2016. Nieuwe zorgspelers ontvangen het eerste jaar een maxi-
male bijdrage van € 10.000. Stichting het Babyhuis heeft vanwege de behaalde resultaten en erkenning 
van de gemeente niet een bedrag van € 10.000 maar van € 109.000 mogen ontvangen voor het jaar 
2016. Voor 2017 is dezelfde dagprijs bepaald als in 2016, de gesprekken over het totaalbedrag vinden 
plaatst in december 2016.
De overige gelden zijn te danken aan fondsen, particuliere sponsors en bedrijven die het Babyhuis een 
warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat onnodige uithuisplaatsing wordt voorkomen.

8.3 Doelen 2017
• De gesprekken met de gemeente betreffende de inkooptafel zullen voortgezet worden met als 

doel: structurele financiëring genereren. Hierdoor wordt het Babyhuis steeds minder afhankelijk 
van sponsoren. In december 2016 lopen de gesprekken met gemeente Drechtsteden voor 2017.

• Geldstroom per moeder via andere gemeentes proberen te realiseren (€ 147,80 p/dag).
• De productsponsoring via het bedrijfsleven uitbreiden. Voor 2017 hebben de volgende bedrijven 

reeds aangegeven producten te sponsoren aan het Babyhuis; de luiers worden gesponsord door 
het Kruidvat, biologische koffiebonen en het koffiezetapparaat worden gesponsord door Goppion.  
Babykleren door Little Label. Diverse benodigdheden door Stichting Babyspullen.

• Donateursplan via Social Media uitrollen. 
• 7 kamers worden voor de duur van een jaar geadopteerd door bedrijven tegen een prijs van  

€ 2.500 per kamer. Dit levert het Babyhuis een bedrag van € 17.500 op. Iedere kamer krijgt 
een naambordje en ook hier wordt weer aandacht aan besteed via Social Media. Drie bedrijven 
hebben reeds aangegeven om voor 2017 3 kamers te adopteren. Moeders betalen een eigen 
bijdrage voor huur en maaltijden in het Babyhuis. Dit bedrag ligt  beneden de marktconforme 
standaard. Het doel hiervan is om de zelfredzaamheid van moeders te vergroten.  Echter, wanneer 
een moeder schulden heeft, dan wel geen inkomensstroom heeft, dan hoeft zij niets te betalen.

DEEL VIII  FINANCIËN
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Eindelijk erkenning
Een hulpverleenster met modder aan 
haar laarzen, een activiste met een 
onbreekbaar rechtvaardigheidsge-
voel en een schrijfster in verwonde-
ring. Het zijn drie rollen die Barbara 
muller (44) moeiteloos combineert. 
“De blauwdruk die ik bij mijn ge-
boorte meekreeg, begint steeds 
meer vorm te krijgen. Dat geeft een 
diep gevoel van rust en geluk. Uit 
een klein vonkje kan iets heel groots 
ontstaan.”

Barbara Muller zorgde vijf jaar geleden voor wereld-
nieuws. De aankondiging dat zij in Dordrecht 
een Babyhuis met een vondelingenluikje 
wilde beginnen, haalde de voorpagina 
van de krant. “Een kind wordt een weg-
werpartikel. Het kent later zijn roots niet”, 
reageerde de toenmalige directeur van de 
Raad voor de Kinderbescherming furieus. 
Het leidde tot een publicitaire vloedgolf die nog 
steeds niet is gaan liggen. 

Gemakzucht
Ook andere instanties reageerden met grote re-
serve. De Kinderombudsman wilde niet met haar 
praten, politici keerden hun rug naar haar toe en 
zelfs de Verenigde Naties keurden het plan af. Het 
bieden van een handreiking aan moeders die hun 
kind na de bevalling ‘anoniem’ af wilden staan, zou 
in strijd zijn met internationale verdragen voor de 
rechten van het kind. Ieder kind heeft er recht op 
om haar of zijn afkomst te kennen, zo luidde de re-
denering. Het te vondeling leggen van een kind (of 
het helpen daarbij) is niet voor niets strafbaar.

Inmiddels lijken de critici van het eerste uur schoor-
voetend toe te geven dat het misschien nog hele-

maal niet zo’n gek idee is om radeloze moeders 
een uitweg te bieden voor een noodsituatie die 
buiten de formele draaiboeken valt. “Ik krijg einde-
lijk erkenning”, zegt Barbara. 

Een allergie voor onrecht, met name wanneer het 
kinderen treft, heeft ze al sinds de kinderjaren. Ru-
zie op het schoolplein of een kind dat werd gepest 
– Barbara stoof er op af. Zelf groeide ze tamelijk 
onbekommerd op. Mooi huis, vader met een goede 
baan en een moeder die altijd klaar stond met een 
kop thee. Een modelgezin dus. 
Haar leven als twintiger noemt Barbara “onrustig”. 
Familie en vrienden waren er altijd, maar in een 

stug ritme van drie jaar gooide ze haar leven 
steevast om: een nieuwe baan, een nieuwe 

relatie. Het leven moest gevierd worden! 
Een avond alleen? Dan stuiterde ze door 
het huis. Voor de opdracht van een psy-

choloog om twee avonden per week een 
kruis door haar agenda te zetten, faalde ze 

dan ook jammerlijk. Het lukte haar misschien 
een uur, zeg twee voordat ze naar haar telefoon 
greep. Lachende vriendin aan de andere kant van 
de lijn. Betrapt. 

Zwanger
Barbara was eind twintig toen het leven ingreep. 
Ze had al besloten om een tussenstop te maken en 
met een enkeltje Australië een paar maanden na 
te denken over waar sta ik nu en wat wil ik eigen-
lijk met de rest van mijn leven. Het vliegticket lag 
klaar toen ze het bericht kreeg dat ze zwanger was. 
Van de man met wie ze net de relatie had verbro-
ken. Het haalde een streep door de rekening van 
alle plannen. Diepe frustraties de eerste maanden. 
Maar dat ze het kind zou houden, stond van meet 
af aan vast. “Ik geloof heel erg dat je soms dingen 
overkomen die je gewoon moet aanvaarden.” 

Gesprek

Barbara Muller

•      •      •      •      •      •      •      •      •      •
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Eva werd geboren en dat zou alles veranderen. 
De muren die vroeger op haar af kwamen als ze 
een avond alleen was, werden zachter en boden 
nu ontferming. Met de vader van Eva probeerde 
ze nog twee jaar een nieuw gezin te vormen maar 
dat strandde op te veel aan wilskracht en te weinig 
liefde. Opeens was ze een alleenstaande moeder 
en ze vond het heerlijk. Ze kreeg een nieuwe baan 
als teammanager bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming. Een frisse wind, zo hoopte haar nieuwe 
werkgever. Voor Barbara zelf leek haar jeugd-
droom in vervulling te gaan. 

Kaarsje
Alhoewel ze haar idealisme onder collega’s ver-
borg achter het masker van een professional met 
visie en veel leidinggevende ervaring, schuurde 
de ambtelijke realiteit van contacturen, protocollen 
en dossiers aan haar geweten. Een jongetje dat 
door de dreigende situatie thuis letterlijk in levens-
gevaar verkeerde, deed de deur dicht. Volgens 
de kinderrechter moest het kind meteen uit huis 
worden geplaatst. Maar met het weekend voor 
de deur en geen politie beschikbaar, bezwoeren 
haar collega’s dat dat toch echt tot maandag moest 
wachten. Even overwoog ze nog dan maar zelf het 
jongetje te gaan halen. Het vooruitzicht van een 
mogelijke arrestatie wegens ontvoering, leek haar 
uiteindelijk toch ook niet in het belang van het kind 
zelf. Het systeem won. “Jouw kaarsje dooft nog 
wel een keer”, hadden collega’s al eens gezegd 
wanneer ze weer ontploft was vanwege harteloze 
bureaucratische regels. Dat was bij hen al lang ge-
beurd. Zo ver wilde Barbara het niet laten komen.  

‘ik zet je op weg’
Haar nieuwe partner Ewald drong aan op een rust-
moment voor Barbara, inmiddels hoogzwanger 
van haar tweede kind. Het lukte. Voor een dag. 
Met haar handen vol tassen na een dag shoppen 
in Antwerpen was het haar duidelijk dat een leven 
als welgestelde huismoeder het echt niet zou wor-
den. Het kwetsbare lot van kinderen in moeilijke 
situaties kon ze niet loslaten. Er moest een alter-

natief zijn voor de aanpak van de ‘officiële’ hulp-
verlening. Ze vond het in een artikel dat ze thuis 
na Antwerpen las over het Dushi huis, een initiatief 
van Alex de Bokx. Of liever: het artikel werd haar 
aangereikt. Zoals zo vaak. Een vingerwijzing van 
Godswege. ‘Kom, hier, lees maar, ik zet je op weg. ’

Het Dushi huis richt zich op vaak vergeten kinde-
ren voor wie het opgroeien in een ‘normaal’ ge-
zin niet vanzelfsprekend is. Zij bieden een veilige 
woonsituatie waarin vooral het werken aan zelfver-
trouwen en hechting voorop staan. Als alternatief 
voor de institutionele dwangbuis waarin deze kin-
deren normaliter gevangen raken en als kindno-
mades van instelling naar instelling zwerven.  

Wanhopige moeders
Het was voor Barbara een bevrijding en ze ging sa-
men met Alex met het concept aan de slag in Dor-
drecht. Totdat een andere engel op haar schouder 
klopte. Voor kinderen van ouders die de opvoe-
ding zelf niet aankunnen, bestaan voorzieningen 
als adoptie, pleegouders en jeugdzorginstellingen. 
Maar wat als een ouder zelfs die weg niet in kan 
slaan? Uit angst of schaamte. Of gewoon door de 
blinde paniek wanneer de zwangerschap wordt 
ontdekt die is ontstaan uit seksueel misbruik van 
een vader of een ander familielid? Het is een 
verhaal van alle tijden. Van Mozes en het rieten 
mandje tot kinderlijkjes die ook anno 2016 op Ne-
derlandse vuilnishopen worden gevonden. Soms 
achtergelaten door wanhopige moeders, soms 
moedwillig omgebracht door razende vaders. 

Beelden die genoeg zijn om Barbara een nacht 
wakker te houden. Of zo je wilt om haar ogen te 
openen en te zien dat het anders moet. Aan de 
kant blijven staan, is dan al lang geen optie meer. 
En toen brak het idee voor een Babyhuis en een 
plek voor vondelingen door. Ze was thuisgekomen 
bij haar bestemming. De blauwdruk die Barbara 
vanaf haar geboorte bij zich droeg, stond op ‘ac-
tiveren’.  

•      •      •      •      •      •      •      •      •      •

Establishment
Dat Babyhuis zag iedereen nog wel zit-
ten. Een voorziening als het Dushi huis maar 
dan voor de allerkleinsten en hun moeders. Een 
huis waar moeders op weg naar zelfstandigheid 
worden gezet. Met een ‘slagingskans’ van 94% een 
ongekend succes. Het vondelingenluikje riep meer 
weerstand op. Wat heet. Alhoewel soortgelijke initi-
atieven in elf andere Europese landen - waaronder 
tachtig ‘luikjes’ in Duitsland - nut en noodzaak al 
lang hebben aangetoond, kreeg Barbara te maken 
met massief verzet van het hulpverleningsesta-
blishment. Sommigen reageerden als door een 
wesp gestoken, ook omdat Barbara zelf bij de Raad 
voor de Kinderbescherming had gewerkt en haar 
kritiek op de bestaande hulp niet onder banken 
stak. Anderen spraken haar toe met ‘meisje’ en we-
zen op vuistdikke rapporten waaruit zou blijken dat 
anonieme opvang borg zou staan voor een levens-
lang litteken bij de achtergelaten baby. 

Recht op leven
Toch was er één vraag die zelfs de meest luidruch-
tige criticaster kon verstommen: ‘Is de waarde van 
je achtergrond kennen dan belangrijker dan het 
recht op leven?’ Alhoewel Barbara van harte on-
derschrijft dat het wenselijk is dat kinderen hun 
herkomst kennen, kan dat niet het laatste woord 
zijn in situaties waarin het doden van een kind nog 
het enige alternatief is. Officiële instanties hebben 
geen keuze. Zij kunnen alleen hulp bieden wan-
neer de naam van de moeder bekend is en blijft. De 
illusie dat daarmee de zaak is opgelost, kost naar 

schatting tenminste vier kinderen 
per jaar het leven. Een getal dat 

volgens Barbara waarschijnlijk veel 
hoger ligt. De contacten die zij inmiddels 

heeft gehad met moeders in zo’n situatie, ster-
ken haar in die overtuiging. Zeker toen een moeder 
zich meldde die zelf haar kindje gedood had. 

Dat kán niet waar zijn, is Barbara’s stellige over-
tuiging. En dus slaapt ze nu met de telefoon on-
der haar kussen om uit bed te springen voor een 
vrouw die op het punt van bevallen staat en met 
haar baby geen kant uit kan (“liever horen we het 
wat eerder..”). Er is een gedreven team dat met haar 
meespringt. De gegevens van de moeder worden 
genoteerd maar als het niet anders kan door de Be-
schermde Wieg veilig opgeslagen. Buiten handbe-
reik van de instanties.   

In mei van dit jaar werd het eerste kindje te vonde-
ling gelegd bij de Beschermde Wieg in Groningen. 
Het bracht de discussie in een stroomversnelling. 
Tijdens een speciale hoorzitting in de Tweede 
Kamer in september was de onuitgesproken con-
clusie van hulpinstanties, minister en Kamerleden: 
‘Officieel zijn we nog steeds tegen een vondelin-
genkamer. Maar soms is er gewoon geen alterna-
tief.’ Het forse verzet van het eerste uur lijkt plaats 
te maken voor een kans geven.  

Voor Barbara is dat voldoende om de komende 
maanden verder te bouwen. “Dit is nog maar het 
begin.” 

Barbara Muller werd geboren op 11 februari 1972 en groeide op in Hendrik Ido Ambacht. Aansluitend op haar 
studie Bedrijfskunde werkte ze jarenlang als weddingplanner. Na verschillende banen in het bedrijfsleven 
ging ze aan de slag in de ouderenzorg. Toen ze alleenstaand moeder werd van haar eerste dochter stapte 
ze over naar de Raad voor de Kinderbescherming. In 2010 kreeg ze landelijke bekendheid met haar boek 
‘De babyplanner’. Daarna volgde ‘Omarm me’ en ‘Kind zonder stem’. Met haar vader schreef ze 
het kinderboek ‘Liefs van Keet’. ‘Het orkest van de engelen’ (2016) is een bundel met 
verhalen over mensen die een wonder over- komt, al zullen zij dat zelf soms een 
andere naam geven. De opbrengst gaat geheel naar de Beschermde Wieg.   
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wakker te houden. Of zo je wilt om haar ogen te 
openen en te zien dat het anders moet. Aan de 
kant blijven staan, is dan al lang geen optie meer. 
En toen brak het idee voor een Babyhuis en een 
plek voor vondelingen door. Ze was thuisgekomen 
bij haar bestemming. De blauwdruk die Barbara 
vanaf haar geboorte bij zich droeg, stond op ‘ac-
tiveren’.  

•      •      •      •      •      •      •      •      •      •

Establishment
Dat Babyhuis zag iedereen nog wel zit-
ten. Een voorziening als het Dushi huis maar 
dan voor de allerkleinsten en hun moeders. Een 
huis waar moeders op weg naar zelfstandigheid 
worden gezet. Met een ‘slagingskans’ van 94% een 
ongekend succes. Het vondelingenluikje riep meer 
weerstand op. Wat heet. Alhoewel soortgelijke initi-
atieven in elf andere Europese landen - waaronder 
tachtig ‘luikjes’ in Duitsland - nut en noodzaak al 
lang hebben aangetoond, kreeg Barbara te maken 
met massief verzet van het hulpverleningsesta-
blishment. Sommigen reageerden als door een 
wesp gestoken, ook omdat Barbara zelf bij de Raad 
voor de Kinderbescherming had gewerkt en haar 
kritiek op de bestaande hulp niet onder banken 
stak. Anderen spraken haar toe met ‘meisje’ en we-
zen op vuistdikke rapporten waaruit zou blijken dat 
anonieme opvang borg zou staan voor een levens-
lang litteken bij de achtergelaten baby. 

Recht op leven
Toch was er één vraag die zelfs de meest luidruch-
tige criticaster kon verstommen: ‘Is de waarde van 
je achtergrond kennen dan belangrijker dan het 
recht op leven?’ Alhoewel Barbara van harte on-
derschrijft dat het wenselijk is dat kinderen hun 
herkomst kennen, kan dat niet het laatste woord 
zijn in situaties waarin het doden van een kind nog 
het enige alternatief is. Officiële instanties hebben 
geen keuze. Zij kunnen alleen hulp bieden wan-
neer de naam van de moeder bekend is en blijft. De 
illusie dat daarmee de zaak is opgelost, kost naar 

schatting tenminste vier kinderen 
per jaar het leven. Een getal dat 

volgens Barbara waarschijnlijk veel 
hoger ligt. De contacten die zij inmiddels 

heeft gehad met moeders in zo’n situatie, ster-
ken haar in die overtuiging. Zeker toen een moeder 
zich meldde die zelf haar kindje gedood had. 

Dat kán niet waar zijn, is Barbara’s stellige over-
tuiging. En dus slaapt ze nu met de telefoon on-
der haar kussen om uit bed te springen voor een 
vrouw die op het punt van bevallen staat en met 
haar baby geen kant uit kan (“liever horen we het 
wat eerder..”). Er is een gedreven team dat met haar 
meespringt. De gegevens van de moeder worden 
genoteerd maar als het niet anders kan door de Be-
schermde Wieg veilig opgeslagen. Buiten handbe-
reik van de instanties.   

In mei van dit jaar werd het eerste kindje te vonde-
ling gelegd bij de Beschermde Wieg in Groningen. 
Het bracht de discussie in een stroomversnelling. 
Tijdens een speciale hoorzitting in de Tweede 
Kamer in september was de onuitgesproken con-
clusie van hulpinstanties, minister en Kamerleden: 
‘Officieel zijn we nog steeds tegen een vondelin-
genkamer. Maar soms is er gewoon geen alterna-
tief.’ Het forse verzet van het eerste uur lijkt plaats 
te maken voor een kans geven.  

Voor Barbara is dat voldoende om de komende 
maanden verder te bouwen. “Dit is nog maar het 
begin.” 

Barbara Muller werd geboren op 11 februari 1972 en groeide op in Hendrik Ido Ambacht. Aansluitend op haar 
studie Bedrijfskunde werkte ze jarenlang als weddingplanner. Na verschillende banen in het bedrijfsleven 
ging ze aan de slag in de ouderenzorg. Toen ze alleenstaand moeder werd van haar eerste dochter stapte 
ze over naar de Raad voor de Kinderbescherming. In 2010 kreeg ze landelijke bekendheid met haar boek 
‘De babyplanner’. Daarna volgde ‘Omarm me’ en ‘Kind zonder stem’. Met haar vader schreef ze 
het kinderboek ‘Liefs van Keet’. ‘Het orkest van de engelen’ (2016) is een bundel met 
verhalen over mensen die een wonder over- komt, al zullen zij dat zelf soms een 
andere naam geven. De opbrengst gaat geheel naar de Beschermde Wieg.   
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Dank je wel Judith voor je inzamelactie 
voor de moeders van het Babyhuis! 
Shampoo, tandenborstels en meer 
verzorgingsproducten.

We hebben vanavond bij de start van het running dinner een prachtige cheque in 
ontvangst mogen nemen. € 5000 voor de moeder kind unit.

Wat een prachtig cadeau van De 
moeders van Koude voetjes, vrou-
wen die voor de moeders en baby’s 
van het Babyhuis haken en breien. 
Alle moeders krijgen een lief en 
warm setje voor hun pasgeboren. 
Wat een liefdevolle gift waar heel 
hard voor gewerkt is.

Wat zijn we blij en dankbaar met de 
geweldige cheque die kinderdagverblijf 
Kindergarden ons overhandigd heeft. Alle 
vestigingen hebben meegeholpen. Dat be-
tekent dat het de pedagogisch begeleiders 
van Kindergarden, samen met de kinde-
ren, acties hebben opgestart. De verkoop 
van cd’s, potjes zelfgemaakte jam, mini  
marathons. We zijn zo trots op jullie. 
Jullie maken het verschil!

Heb jij nog lege flessen? Bij Albert Heijn op het 
Achterom Dordrecht gaat de gehele opbrengst 
naar het Babyhuis. Spaar je mee?

KINDERGARDEN

RUNNING DINNER DRECHTSTEDEN

KOUDE VOETJES

LEGE
FLESSEN?
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ACTIES
SOCIAL MEDIA

AKOUDE VOETJES
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L
BEDANKT
BABYHUIS

GEZELLIGHEID, PLEZIER EN MET ELKAAR,
DAT IS HET BABYHUIS

WIJ VERTREKKEN EN IK WEET DAT IK HET 
ZELF KAN, DANKZIJ JULLIE. 

WAT HEB IK VEEL GELEERD, IN EEN HUIS 
VOL LIEFDE EN GEDULD
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AANMELDINGSFORMULIER
Bent u een samenwerkingspartner van het Babyhuis en wilt u een van uw cliënten 
aanmelden?
Dan kunt u dit aanmeldingsformulier, graag zo volledig mogelijk, invullen. Wij nemen dan 
zo snel mogelijk contact met u op voor meer informatie en overleg.
De doorverwijzende instantie is verantwoordelijk voor doorplaatsing als de plaatsing is 
beëindigd.
De gemeente waar de vrouw ingezeten is, draagt zorg voor financiering van de plaatsing 
van moeder en kind.

Datum aanmelding 7-5-2016

Gegevens cliëntGegevens cliënt

Naam ouder(s) Anoniem

Geboortedatum ouder(s) -

Naam baby Anoniem

Geboortedatum baby -

Woonadres/verblijfplaats -

Postcode en plaats -

Telefoon -

Mailadres -

Hebben ouders 
inkomen/uitkering Ja

Is er sprake van een OTS Ja

Welke instanties zijn er bij 
betrokken

Veilig Thuis

Gegevens aanmelder

Naam instelling Anoniem

Naam aanmelder -

Functie aanmelder -

Adres -

Postcode en plaats -

Telefoon -

Mailadres marloes@het-babyhuis.nl

Zijn ouders/opvoeders op de 
hoogte van de aanmelding? Ja

Zijn ouders/opvoeders het eens 
met de aanmelding? Nee

Is er eerder contact geweest 
met het Babyhuis? Ja

Zo ja, op welke wijze? Telefonisch contact voor overleg

Aanmelding

Aanmeldingsprobleem Moeder woont in een woonvoorziening. Moeder heeft 
een verstandelijke beperking. Na de geboorte is het 
kindje direct uit huis geplaatst. Uit de rechtszaak van 
vanmiddag is naar voren gekomen dat moeder een 
'kans' krijgt. Er is met spoed een 24-uurs voorziening 
nodig waarin ondersteuning aan moeder wordt 
geboden op het gebied van opvoeding en verzorging. 
Het is moeder haar eerste kindje en zij heeft veel 
(praktische) vragen.

(Overdraagbaar) dossier 
aanwezig Ja

Gevraagd advies aan het 
Babyhuis

Opname moeder-kind-unit

Waarom kiest u voor het 
Babyhuis?

Dit is de beste optie voor moeder én kind

Is er een alternatief voor deze 
moeder en haar kind? Nee

Inschatting urgentie

Zijn er vermoedens dat de baby 
fysiek in gevaar is? Nee

Zo ja, toelichting

Zijn er aanwijzingen voor 
bedreigend handelen of nalaten 
van de ouder(s)/verzorger(s)

Nee

Zijn er vermoedens dat de 
ouder/opvoeder fysiek in gevaar 
is?

Nee

Zo ja, toelichting

FORMULIER  AANMELDING
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DOORLOPENDE TEKST 
van de volledige statuten van de te Dordrecht gevestigde stichting: Stichting het Babyhuis, van 
welke stichting de statuten laatstelijk werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging op 20 
november 2014 verleden voor Mr Johan Kemper, notaris te Rotterdam. 
KvK-nummer: 55178979. 
______________________________________________________________________________
S T A T U T E N 
Naam en Zetel 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: “Stichting het Babyhuis” 
2. Zij heeft haar zetel te Dordrecht. 
Doel 
Artikel 2 
1. De stichting heeft ten doel: 
 a. het bieden van opvang en zorg aan baby’s van moeders/ouders die, mogelijk tijdelijk, 

niet in staat zijn om het kindje zelf groot te brengen en die geen andere uitweg zien 
dan het (tijdelijk) uit handen geven van de opvoeding. De stichting biedt ook plek aan 
baby's die na opname in het ziekenhuis vanwege vroeggeboorte extra begeleiding en 
verzorging nodig hebben en die nog niet door hun biologische ouders verzorgd kunnen 
worden; 

 b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: 
 a. een voorziening te bieden waar baby's in de leeftijd van nul tot twee jaar opgenomen 

kunnen worden in een veilig leefklimaat waar ruimte is voor ontwikkeling en groei; 
 b. een professioneel zorgteam, naast de Babyhuis ouders, in te zetten ter begeleiding van 

baby's en biologische ouders. Biologische ouders te begeleiden teneinde hen 
opvoedkundig krachtiger te maken waardoor de baby mogelijk na periode van opname 
weer naar huis kan. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. 
Vermogen 
Artikel 3 
1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
 a. subsidies en donaties; 
 b. schenkingen, erfstellingen en legaten; 
 c. alle andere verkrijgingen en baten. 
2. Erfstellingen kunnen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 

STATUTEN  BABYHUIS



het Babyhuis    |    67

2 
 

3. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit 
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen. 

4. Noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan over het vermogen beschikken 
als ware het zijn eigen vermogen. 

Bestuur 
Artikel 4 
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een bestuur van ten minste drie personen. 
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden 

benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De 
functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. 

3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de 
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). 

4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 
vormen de overblijvende bestuursleden niettemin een wettig bestuur. 

5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

Beleidsplan 
Artikel 4 A 
Het bestuur is verplicht tot vaststelling van een beleidsplan dat inzicht geeft in de door de 
stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van 
het vermogen van de stichting en de besteding daarvan. 
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten 
Artikel 5 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting is 

gevestigd. 
2. Ieder jaar wordt tenminste één vergadering gehouden. 
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder 
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. 

 Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in die zin dat de 
vergadering niet kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker 
bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste 
formaliteiten. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde – door de 
voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering 
niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven. 

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te 
behandelen onderwerpen. 

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, 
kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, 
mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor 
het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 
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7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid 
worden de vergaderingen geleid door de vice-voorzitter; bij afwezigheid van de voorzitter 
en de vice-voorzitter wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 
door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen 
worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en 
secretaris hebben gefungeerd. 

9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid 
van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een 
bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op 
overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering 
voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als 
gevolmachtigde optreden. 

10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de 
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of via elk ander communicatiemedium hun 
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen 
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de 
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten 
geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met 
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming 
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging. 
Artikel 6 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, bevoegd te 

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 
van registergoederen. 

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de 
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

Artikel 7 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om 

de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
Einde bestuurslidmaatschap 
Artikel 8 
Het bestuurslidmaatschap eindigt: 
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door ontslag door het bestuur, door ontslag door degene door wie hij benoemd is, door 
overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij 
schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 9 
1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles 

betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 
werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende 
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit 
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden 
na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting 
op te maken en op papier te stellen. 

4. Het bestuur is bevoegd een deskundige te benoemen teneinde de in het vorige lid 
bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren. 

5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. 

Reglement 
Artikel 10 
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden 

geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. 
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. 
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 

1 van toepassing. 
Statutenwijziging 
Artikel 11 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden 

genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede 

de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel 12 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het 

bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. 
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
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4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving 
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3. 

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 

6. Een batig saldo bij vereffening mag slechts worden aangewend ten behoeve van een 
andere instelling in de zin van artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b van de Wet 
Inkomstenbelasting 2001, dan wel ten behoeve van andere doeleinden waarmee het 
algemeen belang wordt gediend en zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de 
stichting. 

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 

Slotbepalingen 
Artikel 13 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
Artikel 14 
In een openbaar register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, 
binnen welk gebied de stichting haar woonplaats heeft, dient door de bestuurders van de 
stichting te worden ingeschreven: 
a. de stichting, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte van oprichting, 

bevattende de statuten; 
b. de naam, voornamen en (laatste) woonplaats van de oprichters; 
c. elke statutenwijziging, met nederlegging van een authentiek afschrift van de akte, 

bevattende de statutenwijziging; 
d. de ontbinding van de stichting; 
e. de naam, voornamen en woonplaats van de bestuursleden, aan wie door de statuten 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, alsmede de vermelding, of zij bevoegd zijn 
de stichting afzonderlijk, gezamenlijk of tezamen met één of meer anderen, te 
vertegenwoordigen. 
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   Het Babyhuis moet geen Babyhuis heten maar  Engelenhuis. Want in dit  
                                               huis  is er respect voor mijn problemen.

       Het Babyhuis is misschien wel de laatste 
                kans op een toekomst 
                           voor moeder en kind samen.
                                           Het Babyhuis is een thuis dat aanvoelt als een warme deken. 
    Een plek waar ik me gerespecteerd voelde en alle ruimte kreeg 
               een band op te bouwen met mijn zoontje.
                                                   Nu pas worden wij serieus genomen. 
                    Nu pas wordt er naar ons geluisterd, echt geluisterd.  
       Het is een geschenk om met hart, 
             ziel en mijn expertise verbonden 
te zijn aan zo’n mooi initiatief.
                                     Het is werkelijk ongelooflijk hoe de werkwijze in het Babyhuis          
                      verloopt! Geen druk wanneer we verwacht worden om op bezoek te komen 
en zelfs altijd (24 uur per dag) mogelijk om telefonisch contact te hebben. 

Ik heb een betaalde baan 
                en mijn werk in het Babyhuis. 
                      Het laatste geeft me 
          zoveel meer voldoening.

,,
,,
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EEN WARM
EN

LIEFDEVOL
THUIS

UITSPRAKEN  & MENINGEN

“Het Babyhuis heeft mijn hart gestolen. Ik 
begon met drie uur en werk nu drie

dagdelen per week. Zo hebben de moeders 
en kinderen een vast gezicht.”
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Aan het bestuur van
Stichting Het Babyhuis  
Brouwersdijk 211  
3314 GL  Dordrecht

 
 

Plaats Papendrecht
Datum 20 juli 2016
Kenmerk 40120/PeD/2015

Betreft: Jaarrekening 2015

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 138.553 en de staat van baten en lasten sluitende met een exploitatiesaldo van € 42.918,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Het Babyhuis te Dordrecht is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten
en lasten over 2015 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Het Babyhuis.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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3                ALGEMEEN

3.1                Activiteiten
De activiteiten van Stichting Het Babyhuis bestaan voornamelijk uit het bieden van opvang en zorg aan
baby's van moeders/ouders die (tijdelijk) niet in staat zijn om voor de opvoeding te zorgen.

3.2                Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- mevrouw B.M. Muller (voorzitter), benoemd 6-11-2015
- de heer M.D. van der Horst (secretaris), benoemd 1-10-2012
- de heer C.A. Vogelaar (penningmeester), benoemd 2-9-2014
- de heer M.A. T Schroots, benoemd 6-11-2015
- de heer R.H. Holl, benoemd 6-11-2015
- mevrouw J.L.M.  van Benthem-den Bakker, benoemd 6-11-2015
- mevrouw C.J.A. Nusteling, benoemd 6-11-2015 

In het verslagjaar zijn de volgende bestuursleden terug getreden
- mevrouw M.J. Wamelink-Plandsoen (sinds 23-4-2012, penningmeester)
- mevrouw M.J.P. van Dijk (sinds 2-9-2014)

3.3                Oprichtingsgegevens
Bij notariële akte d.d. 23 april 2012 verleden voor notaris Mr. J. Kemper te Rotterdam is opgericht de
stichting Stichting Het Babyhuis. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van de stichting Stichting Het Babyhuis. 

3.4                Huisvesting
De stichting is gevestigd aan de Brouwersdijk 211 te Dordrecht. Het huis wordt gehuurd.

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016

- 3/21 -
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4                EXPLOITATIERESULTAAT
4.1                Vergelijkend overzicht
Het exploitatiesaldo over 2015 bedraagt  € 42.918 tegenover  € 2.547 over 2014. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2015

% €

2014

%

Verschil

€

Baten 188.907 100,0 97.996 100,0 90.911

Lasten
Personeelskosten 49.488 26,2 22.232 22,7 27.256
Afschrijvingen 4.741 2,5 4.517 4,6 224
Huisvestingslasten 50.058 26,5 33.290 34,0 16.768
Exploitatielasten babyhuis 24.970 13,2 18.344 18,7 6.626
Kantoorkosten 5.065 2,7 7.027 7,2 -1.962
Autokosten 2.555 1,4 122 0,1 2.433
Promotionele uitgaven 3.398 1,8 8.899 9,1 -5.501
Algemene lasten 5.555 2,9 1.043 1,0 4.512

 145.830 77,2 95.474 97,4 50.356

Opbrengsten minus lasten 43.077 22,8 2.522 2,6 40.555

Financiële baten en lasten -159 -0,1 25 - -184

Saldo baten en lasten 42.918 22,7 2.547 2,6 40.371

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016

- 4/21 -
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5                FISCALE POSITIE

5.1                Vennootschapsbelasting
De stichting beoogt geen winst en heeft alleen ten doel voldoende vermogen te hebben voor de
continuïteit van de stichting. Derhalve is de stichting vrijgesteld van heffing van vennootschapsbelasting.

5.2                ANBI
De stichting beschikt sinds 1 januari 2013 over een ANBI vergunning. 

Mocht u nog vragen hebben, dan willen wij deze graag beantwoorden.

Hoogachtend,

Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV

drs. P. Deege 
Accountant-Administratieconsulent              

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016

- 5/21 -
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2015
Winst-en-verliesrekening over 2015
Kasstroomoverzicht 2015
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2015
Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na winstbestemming)

31 december 2015

€ €

31 december 2014

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa ten dienste
doelstelling  (1)

Inventaris 13.367 17.873
Vervoermiddelen 740 975

14.107 18.848

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren 3.754 13.000
Overlopende activa 7.212 297

10.966 13.297

Liquide middelen  (3) 113.480 40.524

 138.553 72.669

PASSIVA

Eigen vermogen  (4)

Bestemde reserves 110.258 67.340

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers 3.831 1.429
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 17.107 -
Overlopende passiva 7.357 3.900

28.295 5.329

 138.553 72.669

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016

- 7/21 -
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

2015

€ €

2014

€ €

Baten  (6,7) 188.907 97.996

Lasten
Personeelskosten  (8) 49.488 22.232
Afschrijvingen 4.741 4.517
Huisvestingslasten  (10) 50.058 33.290
Exploitatielasten babyhuis  (11) 24.970 18.344
Kantoorkosten  (12) 5.065 7.027
Autokosten  (13) 2.555 122
Promotionele uitgaven  (14) 3.398 8.899
Algemene lasten  (15) 5.555 1.043

145.830 95.474

Opbrengsten minus lasten 43.077 2.522

Financiële baten en lasten  (16) -159 25

Exploitatiesaldo voor belasting 42.918 2.547
Vennootschapsbelasting - -

Saldo baten en lasten 42.918 2.547

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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3                KASSTROOMOVERZICHT 2015
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2015

€ €

2014

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Opbrengsten minus lasten 43.077 2.522
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 4.741 4.517
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 2.331 -13.110
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 22.966 5.055

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 73.115 -1.016

Rentelasten -159 25

Kasstroom uit operationele activiteiten 72.956 -991

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa - -2.908

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie wettelijke en statutaire reserves 42.918 2.547
Overige mutaties onverdeelde winst reserve -42.918 -2.547

Kasstroom uit financieringsactiviteiten - -

72.956 -3.899

Samenstelling geldmiddelen
2015

€ €

2014

€ €

Liquide middelen per 1 januari 40.524 44.423

Mutatie liquide middelen 72.956 -3.899

Liquide middelen per 31 december 113.480 40.524

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast
percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 
en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten wegens geleverde prestaties of
vrijwilllige bijdragen toerekenbaar aan het verslagjaar en lasten op basis van historische uitgaafprijs en
voor zover toerekenbaar aan het verslagjaar.

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De stichting is vrijgesteld voor heffing van vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016

- 11/21 - 



86     |     het Babyhuis

5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

1. Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2015
Aanschaffingswaarde 22.526 1.158 23.684
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.653 -183 -4.836

17.873 975 18.848

Mutaties 
Afschrijvingen -4.506 -235 -4.741

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde 22.526 1.158 23.684
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -9.159 -418 -9.577

Boekwaarde per 31 december 2015 13.367 740 14.107

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Vervoermiddelen  20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Debiteuren
Te vorderen uitstaande facturen ultimo boekjaar 3.754 13.000

3.754 13.000

Overlopende activa
Nog te ontvangen donaties 6.500 -
Rente spaarrekening 147 297
Vooruitbetaalde websitekosten 565 -

7.212 297

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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31-12-2015 

€

31-12-2014

€

3. Liquide middelen
Rabobank 1505.24.196 16.153 4.660
Rabobank 1543.04.611 1.386 677
Rabobank 3034.523.122 95.484 35.187
Kas 457 -

113.480 40.524

4. Eigen vermogen

Bestemde reserves
Continuïteitsreserve 110.258 67.340

2015

€

2014

€

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 67.340 64.793
Ingehouden exploitatiesaldo verslagjaar 42.918 2.547

Stand per 31 december 110.258 67.340

Het bestuur van de stichting heeft vastgesteld dat zij er naar streeft in het kader van continuïteit minimaal
1x de jaarbegroting van de lasten van het Babyhuis als continuiteitsreserve aan te houden.

Onverdeeld resultaat
Stand per 1 januari - -
Exploitatiesaldo verslagjaar 42.918 2.547
Verdeling exploitatiesaldo verslagjaar -42.918 -2.547

Stand per 31 december - -

5. Kortlopende schulden

31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Schulden aan leveranciers
Crediteuren 3.831 1.429

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 17.107 -

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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31-12-2015 

€

31-12-2014

€

Overlopende passiva
Reservering vakantiegeld 1.440 -
Accountantskosten 3.950 424
Administratiekosten 24 -
Rente- en bankkosten 43 75
Nettoloon 1.900 3.401

7.357 3.900

Niet in de balans opgenomen verplichtingen, activa en regelingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

Er is een overeenkomst aangegaan voor de huur van een pand aan de Brouwersdijk 211  te Dordrecht.
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2014 en lopende tot en
met 31 december 2018. Na het verstrijken van deze periode wordt de overeenkomst voortgezet voor een
periode van telkens 5 jaar. Na 31 december 2028 wordt de overeenkomst voorgezet voor onbepaalde tijd.
De jaarlijkse huurverplichting bedraagt € 31.596.

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

6. Baten
De baten zijn in 2015 ten opzichte van 2014 met 92,8% gestegen.

2015

€

2014

€

7. Baten
Inkomsten uit fondswerving 124.151 96.596
Inkomsten uit activiteiten 64.756 1.400

188.907 97.996

Donaties en giften 103.766 95.438
Sponsoring 385 1.158
Subsidies van overheden 20.000 -

124.151 96.596
Verkoop goederen 1.149 -
Baten verzorging 58.522 -
Huuropbrengsten 5.085 1.400

64.756 1.400

188.907 97.996

8. Personeelskosten
Lonen en salarissen 38.590 22.000
Sociale lasten 6.556 -
Overige personeelskosten 4.342 232

49.488 22.232

Lonen en salarissen
Bruto lonen 31.350 -
Mutatie vakantiegeldverplichting 1.440 -
Vrijwilligersvergoedingen en bezoldigingen 5.800 22.000

38.590 22.000

Sociale lasten
Premies sociale verzekeringswetten 3.920 -
Bijdrage werkgever zorgverzekeringswet 2.636 -

6.556 -

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoedingen 2.586 9
Onkostenvergoedingen 1.060 223
Cursussen 696 -

4.342 232

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016

- 15/21 - 



90     |     het Babyhuis

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2015 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltime basis (2014:
-).

2015 2014

Onderverdeeld naar:
Hoofd 1 -
Stagiaires/algemeen medewerkers 1 -

2 -

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd op vrijwiligersbasis.

Afschrijvingen
2015

€

2014

€

9. Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 4.506 4.334
Vervoermiddelen 235 183

4.741 4.517

Overige exploitatielasten
10. Huisvestingslasten
Huur "Babyhuis Dordrecht" 31.976 23.769
Gas water licht 8.140 4.283
Onroerendezaakbelasting 2.000 1.279
Inrichtingskosten 5.026 2.382
Overige huisvestingskosten 2.916 1.577

50.058 33.290

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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2015

€

2014

€

11. Exploitatielasten babyhuis
Verzorging bewoners/boodschappengeld bewoners 4.280 -
Medicijnen 622 534
Voeding 13.385 7.341
Boeken 20 515
Toiletartikelen 485 426
Speelgoed - 219
Kleding 113 191
Huishoudpot - 63
Kleine uitgaven inventariskosten 3.184 4.324
Overige exploitatiekosten 2.881 4.731

24.970 18.344

In 2014 onder de overige exploitatiekosten opgenomen € 3.000 voor verhuiskosten.

12. Kantoorkosten
Kantoorbehoeften 57 2
Drukwerk 313 864
Telefoon en internetuitgaven 2.909 4.947
Porti 230 4
Contributies en abonnementen 830 -
Cliëntsysteem (2014: installatie en maandelijks abonnement) 726 1.210

5.065 7.027

13. Autokosten
Leasekosten 1.643 -
Overige autokosten 912 122

2.555 122

14. Promotionele uitgaven
Representatiekosten 1.258 1.289
Marketing uitgaven 100 194
Website 2.040 7.416

3.398 8.899

15. Algemene lasten
Accountantskosten 4.373 424
Administratiekosten 1.061 -
Symposium 121 619

5.555 1.043

16. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente spaarrekening 147 297

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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2015

€

2014

€

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten 306 272

Ondertekening van de jaarrekening

Dordrecht, 20 juli 2016

B. Muller (voorzitter) C. Vogelaar (penningmeester) 

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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OVERIGE GEGEVENS
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OVERIGE GEGEVENS

1                Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring
Op grond van artikel 2: 396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

2                Statutaire regeling saldo baten en lasten
Op grond van de statuten van de stichting beschikt het bestuur over het saldo van de baten en lasten. Dit
komt niet toe aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.

Bij verevening dient het saldo aangewend te worden aan een aangewezen ANBI instelling.

3                Bestemming van het exploitatiesaldo over 2015
Het bestuur stelt voor om het exploitatiesaldo over 2015 ad € 42.918 toe te voegen aan de reserve voor
continuïteitsstreven. Dit is ook zo in de jaarrekening opgenomen. 

Jaarrapport
Stichting Het Babyhuis, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 20 juli 2016
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BEGROTINGEN
BABYHUIS
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Begroting Babyhuis 1, Dordrecht 2017

Uitgaven Kapitalisatie / Sponsoring

Moeder - kind unit intern
Fase I

Loonkosten personeel € 60.780,00
Inhuur personeel (nachtdiensten) € 7.300,00
Vrijwilligers € 715,00 € 185.000,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers 
Voeding - Moeders € 9.400,00
Voeding - Baby's € 4.500,00
Luiers € 4.400,00
Kinderwagens € 2.000,00

Totaal besteding - Fase I € 89.095,00 € 185.000,00

Fase II
Loonkosten personeel € 45.580,00
Vrijwilligers € 535,00 € 140.000,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers

Totaal besteding - Fase II € 46.115,00 € 140.000,00

Fase III
Diagnostiek € 5.000,00

Totaal besteding - Fase III € 5.000,00 € 0,00

Moeder - kind unit extern
Loonkosten € 9.000,00
Vrijwilligers € 1.000,00 € 260.000,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers
Luiers € 0,00 € 2.200,00 Gesponsord door Kruidvat
Babykleding € 0,00 € 2.400,00 Gesponsord door Little Lable

Totaal besteding - moeder - kind unit extern € 10.000,00 € 264.600,00

Gemeenschappelijke kosten doelstellingen
€ 52.000,00
€ 26.000,00
€ 15.000,00

€ 5.000,00
€ 10.400,00
€ 8.200,00
€ 3.600,00
€ 5.000,00
€ 2.000,00

€ 0,00

€ 83.300,00 Kapitalisatie tijd stagiaires
€ 31.500,00 Kapitalisatie onderzoek

€ 36.400,00 Kapitalisatie Barbara Muller
   € 2.000,00  Gesponsord door bedrijfsleven€ 0,00

€ 300,00 Gesponsord door bedrijfsleven

Huisvestingskosten 
Therapieën moeders
Training vrijwilligers
Training werknemers
Manager zorg (vanaf september) 
Beleid en professionalisering 
Stagiaires
Wetenschappelijk onderzoek 
Klein inventaris
Barbara Muller
Koffie
Onvoorziene uitgaven € 14.400,00

Totaal besteding gemeenschappelijke doelstellingen € 141.600,00 € 153.500,00

Beheer en adminstratie
Administratieve lasten € 19.200,00
Verzekeringen € 4.000,00
Autokosten € 3.600,00

Totaal besteding beheer en administratie € 26.800,00

Totaal besteding aan doelstelling € 318.610,00 € 741.100,00

Inkomsten
Bedrijven

Dudok € 26.000,00
Kamer sponsoring € 17.500,00

Huur inkomsten
     Huur moeders € 17.500,00

Fondsen
Kansfonds € 10.000,00

Bijdrage andere gemeenten € 40.000,00
Totaal inkomsten € 111.000,00

€ 96.000,00
€ 111.610,00

Bijdrage gemeente Drechtsteden (minimaal) 
Benodigde subsidie voor 2017 
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Begroting Babyhuis 2, Rotterdam 2017
Babyhuis 2 gaat enkel open in Rotterdam als het fondsengeld voor 3 jaar rond is

Uitgaven Kapitalisatie / Sponsoring

Opstartkosten (Eenmalig)
Kosten vloer € 20.700,00
Verbouwing badkamers € 19.500,00
Inrichtingskosten € 18.000,00 € 54.000,00 Sponsoring door bedrijfsleven
Werkplekkosten € 6.000,00
Inventaris € 5.000,00 € 15.000,00 Sponsoring door bedrijfsleven

Totaal opstartkosten (Eenmalig) € 69.200,00  €  69.000,00 

Moeder - kind unit intern
Fase I

€ 15.960,00
€ 2.200,00

€ 200,00 € 48.750,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers 97500
€ 2.800,00
€ 1.350,00
€ 1.320,00

Loonkosten personeel
Inhuur personeel (nachtdiensten) 
Vrijwilligers
Voeding - Moeders
Voeding - Baby's
Luiers
Kinderwagens
Babykleding

€ 2.000,00

Totaal besteding - Fase I € 25.830,00 € 49.470,00

Fase II
Loonkosten personeel € 15.960,00
Vrijwilligers € 200,00 € 48.750,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers

Totaal besteding - Fase II € 16.160,00 € 48.750,00

Fase III
Diagnostiek € 5.000,00

Totaal besteding - Fase III € 5.000,00 € 0,00

Moeder - kind unit extern
€ 3.060,00

€ 340,00 € 88.400,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers
Loonkosten 
Vrijwilligers  

€ 0,00 € 720,00 Gesponsord door Little Lable

Totaal besteding - moeder - kind unit extern € 3.400,00  €  88.400,00 

Gemeenschappelijke kosten doelstellingen
Huisvestingskosten € 16.000,00 € 6.800,00 Kinderdgarden Ned. huursponsoring
Manager zorg € 10.400,00
Therapieën moeders € 7.800,00
Beleid en professionalisering € 6.200,00
Training vrijwilligers € 4.500,00
Training werknemers € 1.500,00
Wetenschappelijk onderzoek € 5.000,00 € 9.450,00 Kapitalisatie onderzoek
Barbara Muller € 0,00 € 15.600,00 Kapitalisatie Barbara Muller
Koffie € 0,00 € 90,00 Gesponsord door bedrijfsleven
Onvoorziene uitgaven € 8.500,00

Totaal besteding gemeenschappelijke doelstellingen € 59.900,00 € 31.940,00

Beheer en adminstratie
Administratieve lasten € 12.200,00
Verzekeringen € 2.000,00
Autokosten € 1.500,00

Totaal besteding beheer en administratie € 15.700,00

Totaal besteding aan doelstelling € 195.190,00 € 287.560,00

Inkomsten
Bedrijven

True Blue € 10.000,00
Kamer sponsoring € 7.500,00

Huur inkomsten
Huur moeders € 8.000,00

Babyhuis eigen bijdrage € 40.000,00
Totaal inkomsten € 65.500,00

€ 129.690,00Benodigde subsidie voor 2017
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Begroting Babyhuis 2, Rotterdam 2018
Babyhuis 2 gaat enkel open in Rotterdam als het fondsengeld voor 3 jaar rond is

Uitgaven Kapitalisatie / Sponsoring

Moeder - kind unit intern
Fase I

€ 53.180,00
€ 7.300,00

€ 625,00 € 162.500,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers
€ 9.400,00
€ 4.500,00
€ 4.400,00

Loonkosten personeel
Inhuur personeel (nachtdiensten) 
Vrijwilligers
Voeding - Moeders
Voeding - Baby's
Luiers
Kinderwagens
Babykleding

€ 2.000,00

Totaal besteding - Fase I € 79.405,00 € 164.900,00

Fase II
Loonkosten personeel € 53.180,00
Vrijwilligers € 625,00 € 162.500,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers

Totaal besteding - Fase II € 53.805,00 € 162.500,00

Fase III
Diagnostiek € 5.000,00

Totaal besteding - Fase III € 5.000,00 € 0,00

Moeder - kind unit extern
€ 9.000,00
€ 1.000,00 € 260.000,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers

Loonkosten 
Vrijwilligers  

€ 0,00 € 2.400,00 Gesponsord door Little Lable

Totaal besteding - moeder - kind unit extern € 10.000,00 € 260.000,00

Gemeenschappelijke kosten doelstellingen
Huisvestingskosten € 52.000,00 € 22.600,00 Kinderdgarden Ned. huursponsoring
Therapieën moeders € 30.000,00
Manager zorg € 31.200,00
Training vrijwilligers € 15.000,00
Training werknemers € 5.000,00
Beleid en professionalisering € 9.700,00
Wetenschappelijk onderzoek € 5.000,00 € 22.500,00 Kapitalisatie onderzoek
Stagiaires € 3.600,00 € 92.480,00 Kapitalisatie tijd stagiaires
Klein inventaris € 2.000,00
Barbara Muller € 0,00 € 26.000,00 Kapitalisatie Barbara Muller
Koffie € 0,00 € 300,00 Gesponsord door bedrijfsleven
Onvoorziene uitgaven € 15.255,00

Totaal besteding gemeenschappelijke doelstellingen € 168.755,00 € 163.880,00

Beheer en adminstratie
Administratieve lasten € 19.700,00
Verzekeringen € 3.000,00
Autokosten € 2.550,00

Totaal besteding beheer en administratie € 25.250,00

Totaal besteding aan doelstelling € 342.215,00 € 751.280,00

Inkomsten
bedrijven
Kamer sponsoring € 20.000,00
Huur inkomsten

Huur moeders € 20.000,00
Totaal inkomsten € 40.000,00

€ 101.914,50
€ 200.200,50

Bijdrage gemeente Rotterdam (minimaal) 
Benodigde subsidie voor 2018
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Begroting Babyhuis 2, Rotterdam 2019
Babyhuis 2 gaat enkel open in Rotterdam als het fondsengeld voor 3 jaar rond is

Uitgaven Kapitalisatie / Sponsoring

Moeder - kind unit intern
Fase I

€ 53.180,00
€ 7.300,00

€ 625,00 € 162.500,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers
€ 9.400,00
€ 4.500,00
€ 4.400,00

Loonkosten personeel
Inhuur personeel (nachtdiensten) 
Vrijwilligers
Voeding - Moeders
Voeding - Baby's
Luiers
Kinderwagens
Babykleding

€ 2.000,00

Totaal besteding - Fase I € 79.405,00 € 164.900,00

Fase II
Loonkosten personeel € 53.180,00
Vrijwilligers € 625,00 € 162.500,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers

Totaal besteding - Fase II € 53.805,00 € 162.500,00

Fase III
Diagnostiek € 5.000,00

Totaal besteding - Fase III € 5.000,00 € 0,00

Moeder - kind unit extern
€ 9.000,00
€ 1.000,00 € 260.000,00 Kapitalisatie tijd vrijwilligers

Loonkosten 
Vrijwilligers  

€ 0,00 € 2.400,00 Gesponsord door Little Lable

Totaal besteding - moeder - kind unit extern € 10.000,00 € 260.000,00

Gemeenschappelijke kosten doelstellingen
Huisvestingskosten € 56.000,00 € 22.600,00 Kinderdgarden Ned. huursponsoring
Manager zorg € 31.200,00
Therapieën moeders € 30.000,00
Training vrijwilligers € 15.000,00
Training werknemers € 5.000,00
Beleid en professionalisering € 5.500,00
Stagiaires € 3.600,00 € 92.480,00 Kapitalisatie tijd stagiaires
Wetenschappelijk onderzoek € 5.000,00 € 22.500,00 Kapitalisatie onderzoek
Klein inventaris € 2.000,00
Barbara Muller € 0,00 € 26.000,00 Kapitalisatie Barbara Muller
Koffie € 0,00 € 300,00 Gesponsord door bedrijfsleven
Onvoorziene uitgaven € 15.450,00

Totaal besteding gemeenschappelijke doelstellingen € 168.750,00 € 163.880,00

Beheer en adminstratie
Administratieve lasten € 15.500,00
Verzekeringen € 3.000,00
Autokosten € 2.550,00

Totaal besteding beheer en administratie € 21.050,00

Totaal besteding aan doelstelling € 338.010,00 € 751.280,00

Inkomsten
Bedrijven

Kamer sponsoring € 20.000,00
Huur inkomsten

Huur moeders € 20.000,00
Totaal inkomsten € 40.000,00

€ 184.200,00
€ 113.810,00

Bijdrage gemeente Rotterdam (minimaal) 
Benodigde subsidie voor 2019
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OP DESKTOP, LAPTOP,

PAD OF TELEFOON!

HET-BABYHUIS.NL

NATUURLIJK IS HET BABYHUIS 24/7 DIGITAAL TE BEREIKEN
VOOR ALLE VRAGEN OVER HET BABYHUIS, HET ZORGTEAM,

CONTACT, AANMELDING EN NATUURLIJK ONZE SPONSORS EN AMBASSADEURS
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BROUWERSDIJK 211      3314GL DORDRECHT      078 - 645 8 945

INFO@HET-BABYHUIS.NL      WWW.HET-BABYHUIS.NL


