
VOOR WIE?
Mijn workshops zijn bedoeld voor aanstaande ouders en 

verzorgers die vooraf al meer over hun baby te weten 

willen komen. Je kan ook iemand meenemen die nauw 

betrokken is bij de verzorging van je baby. Ik raad aan de 

workshops te volgen tussen de 5e en 9e maand van de 

zwangerschap. De workshops zijn ook los van elkaar te 

volgen.

WAAROM DEZE WORKSHOP?
Het is heel normaal om voor je werk een cursus/work-

shop te volgen om vaardigheden aan te leren. Waarom 

zou je dan geen workshop volgen voor waarschijnlijk de 

grootste verandering in je leven? Het krijgen van een 

baby brengt veel veranderingen met zich mee. Om dit 

proces makkelijker te laten verlopen, bied ik deze twee 

workshops aan. De workshops zijn ontwikkeld door 

Stichting Babywerk (babywerk.nl)

FAMILIEHUIS-TWENTE

WORKSHOPS 
VOOR (AANSTAANDE) 
OUDERS

DAG 2 | KLAAR VOOR 
HET OUDERSCHAP

DAG 1 | CONTACT MET JE 
(AANSTAANDE) BABY

WORKSHOP DAG 1 
CONTACT MET JE 
(AANSTAANDE) BABY
Leer je baby al voor de geboorte kennen. Wat ervaart 

je baby nu al in de buik? En... je pasgeboren baby 

communiceert al direct na geboorte met je. Wat probeert 

je baby te vertellen, en hoe ga je er op in? Tijdens de 

eerste dag van de workshop gaan we op deze vragen 

dieper in om jullie goed te laten communiceren met 

jullie baby.



MEER INFORMATIE 
OF AANMELDEN?
Voor meer informatie over de workshop of om je aan 

te melden kan je met mij contact opnemen. 

Ik ben telefonisch te bereiken op 06-19053596 of per mail 

via diane@pedagoog.nl.

WWW.FAMILIEHUIS-TWENTE.NL

WIE GEEFT DE WORKSHOP?

Ik ben Diane Verhoef en heb als pedagoog vele jaren 

ervaring met het begeleiden van gezinnen met 

opvoedkundige vragen. Daarnaast heb ik me geschoold 

in het geven van workshops en cursussen aan 

(aanstaande) ouders. Ouderschap, preventie en 

voorlichting met betrekking tot opvoeden heeft altijd 

al mijn interesse gehad. Al die jaren ervaring binnen 

de gezinnen hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk 

het is dat je goed voorbereid bent op het ouderschap. 

Voor meer informatie verwijs ik je door naar mijn website: 

www.familiehuis-twente.nl

WORKSHOP DAG 2 
KLAAR VOOR HET OUDERSCHAP
Moeder of vader worden is een van de grootste 

veranderingen in je leven. Hoe is het om te leven met 

zo’n klein mensje erbij? Welke toekomst wil jij je kind 

geven? Wat voor invloed heeft de baby op je relatie? 

En waar moet je op letten om als een goed team het 

ouderschap aan te gaan? 

Dit zijn slechts enkele vragen die we tijdens de tweede 

workshopdag met jullie gaan bespreken om een stuk 

bewustzijn te creëren, handvatten om met het 

ouderschap om te gaan.


