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Voorwoord 
Op 5 november 2013 werd een prachtig volmaakt jongetje geboren. Alles klopte, behalve zijn 
hartje. Na een zorgeloze, voldragen zwangerschap verloren Paul en Sharon hun 
eerstgeborene zoon genaamd Phéron Mahendra Ramesh. 

Zij ervoeren dat in een korte periode van verlies en afscheid zoveel zaken georganiseerd 
moeten worden, dat er onbewust niet genoeg tijd is om de geboorte en herinneringen vast te 
leggen, terwijl dit juist zó belangrijk is voor het verlichten en dragen van zo’n groot verlies in 
een later stadium. Mede hierdoor hebben zij besloten om in november 2014 Stichting Phéron 
op te richten Door hulp te bieden komt er meer ruimte om te focussen op datgene wat telt, 
tijd met je geliefde baby doorbrengen.  

 

Stichting Phéron is opgericht en notarieel geregistreerd op 9 oktober 2014 en gevestigd te 
Sneek. Stichting Phéron is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) sinds 
9 oktober 2014. Een ANBI status heeft fiscale voordelen voor particulieren en organisaties 
en de Stichting wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen. 

Om aan de ANBI status te blijven voldoen, is de Stichting verplicht om financieel en 
beleidsmatige informatie openlijk te publiceren. De jaarrekening, jaarverslag en het 
beleidsplan zal jaarlijks gepubliceerd worden op onze website www.stichtingpheron.nl. 

Dit Beleidsplan geeft inzicht in: 

 Missie, visie en doelstellingen van de Stichting 
 De werkzaamheden van de Stichting 
 De manier waarop Stichting Phéron geld werft 
 Het beheer van vermogen van Stichting Phéron 
 De besteding van het vermogen van Stichting Phéron 
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1. Missie en visie Stichting Phéron 
In Nederland overlijden gemiddeld vijf baby’s per dag. Stichting Phéron helpt ouders en 
betrokkenen rond babyverlies. 

Voor ouders die hun kindje verliezen staat de wereld letterlijk even stil. Voordat ze kunnen 
begrijpen wat hen is overkomen, komen ze terecht in een opsomming van procedures en 
noodzakelijke taken. Hierdoor wordt vaak geen of te weinig aandacht geschonken aan het 
meest belangrijke; het verlies, het gevoel, het vastleggen van gedenk materiaal zoals 
bijvoorbeeld een klei-afdruk. Maar ook de fases hierna zijn heel cruciaal. Het thuiskomen in 
een stil en leeg huis, de babykamer die ongebruikt zal blijven, de verwachtingen die niet 
vervuld zijn. 

Door hulpmiddelen te bieden zoals een handig overzicht van mogelijke herinneringen die 
vastgelegd kunnen worden, algemene tips, informatie bestaande uit ervaringen van lotgenoten 
en een Phéron Memory Box, kunnen wij deze personen ondersteunen tijdens de korte periode 
van verlies en afscheid. Door het in contact brengen met Troostcoaches en het organiseren 
van inspiratiemiddagen kunnen wij deze personen ook in het traject erna ondersteunen. Door 
zorgverleners te informeren, voorzien van nuttige tips en met hen samen te werken, kunnen 
lotgenoten ook gesteund worden in de periode in het ziekenhuis. 
 
In haar visie moeten ouders in een korte periode van verlies en afscheid veel organiseren, dit 
naast het ongeloof en immense verdriet. Door hulp te bieden komt er meer ruimte om te 
focussen op datgene wat telt, tijd met je geliefde baby doorbrengen. 
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2. Actueel beleidsplan 
Organisatie van bestuur 

Stichting Phéron wordt bestuurd en vertegenwoordigd door drie bestuursleden, te weten: 
voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zetten zich ieder vanuit hun 
eigen discipline en kracht in. Vier keer per jaar vindt er een vergadering plaats. Het bestuur 
kan de operationeel manager raadplegen voor dagelijkse gang van zaken alvorens zij 
vergaderen. 

Het bestuur hecht grote waarde aan transparantie. Om die reden zullen de jaarverslagen en 
het beleidsplan van de stichting volledig terug te vinden zijn op de website van de stichting. 
www.stichtingpheron.nl 

 

Comité van aanbeveling 

Stichting Phéron is voornemens om in de komende twee jaar een comité van aanbeveling op 
te richten. Momenteel zijn er al diverse lijntjes uitgezet om tot dit comité te komen. De leden 
hiervan zullen personen zijn die raakvlak hebben met werkgebied van de stichting, artsen, 
verloskundigen, kraamzorg, rouw en verlies branche. Het Comite van Aanbeveling zal 
Stichting Phéron positief onder de aandacht brengen bij het Nederlandse publiek en waar 
mogelijk haar netwerk inzetten/raadplegen ten behoeve van de stichting. 

 

Operationeel Manager 

In 2017 heeft de stichting maar liefst 25 ziekenhuizen begeleid, geadviseerd en is de Phéron 
Memory Box geïntroduceerd. De volgende stap is het continueren, optimaliseren en 
uitbreiden van deze hulp en begeleiding. Hiervoor maakt de stichting onder andere gebruik 
van een operationeel manager op vrijwillige basis. Gezien de werkbelasting en tijds-
intensiteit heeft het bestuur besloten om in 2018 te kijken naar de haalbaarheid van een 
betaalde functie voor deze taak. 
 

Landelijke organisatie 

Stichting Phéron zet zich in voor personen in heel Nederland. Via ziekenhuizen verspreid in 
Nederland, wordt de Phéron Memory Box kosteloos aangeboden aan ouders van een 
overleden baby. Via de Phéron Memory Box, zorginstellingen, website en onze social media 
kanalen, kunnen wij personen uit heel Nederland voorzien van informatie rondom 
babysterfte. 

Behalve de loterij, zijn de meeste activiteiten ten behoeve van geldwerving in Noord-
Nederland georganiseerd. In de toekomst wil de stichting deze activiteiten ook gaan 
organiseren in andere regio’s in Nederland. 
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Doelgroep 

Omdat stichting Phéron zich inzet voor personen die te maken krijgen met het verlies van een 
baby, omvat onze doelgroep de ouders van de overleden baby en zorgverleners. Daarnaast 
kunnen andere betrokkenen, zoals familie en vrienden, ook informatie inwinnen via onze 
website of andere kanalen. 

 

3. Activiteiten Stichting Phéron 
Stichting Phéron helpt ouders en betrokkenen na babyverlies. Dit doet zij door diverse 
activiteiten uit te voeren. 

Phéron Memory Box 

De Phéron Memory Box helpt zorgverleners om fijne nazorg te geven en biedt ouders de 
mogelijkheid om op een zachte, intuïtieve wijze tastbare herinneringen te maken. Iedere box 
wordt met liefde en zorgvuldigheid samengesteld en kosteloos aangeboden aan ouders. Per 
1 april 2018 steunen wij via 25 ziekenhuizen verspreid over Nederland, ouders die hun baby 
verliezen. Stichting Phéron streeft ernaar om zoveel mogelijk ziekenhuizen en daarmee ouders 
te kunnen ondersteunen bij deze waardevolle nazorg. 

Praktische informatie 

Op de website van Stichting Phéron kan praktische informatie worden vergaard, zoals 
ervaringen van lotgenoten, best practices van (zorg)organisaties, landelijke werkgroep 
babyverlies,  lectuur, contactgegevens van andere hulporganisaties en Troostcoaches. In 
2018 zal een nieuwe website worden gelanceerd, waarbij deze informatie zal worden 
uitgebreid en nog toegankelijker wordt gemaakt. 

Inspiratiemiddagen 

Inspiratiemiddagen staan in het teken van inspireren van lotgenoten om het verlies 
draagbaarder te maken. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het kunnen delen van 
verdriet, nieuwe inzichten krijgen en zullen motiverende sprekers of workshopleiders iets 
vertellen over verschillende relevante onderwerpen. Uiteindelijk willen we in elke regio 
minimaal 2 keer per jaar een inspiratiemiddag organiseren. Dit doel is een streven en zal 
afhankelijk zijn van voldoende financiële middelen. 

Troostcoaches 

De troostcoaches via Stichting Phéron zijn beschikbaar voor rouwende ouders en willen hen 
graag helpen. Speciaal voor lotgenoten biedt elke troostcoach geheel kosteloos een 
kennismaking, consult, workshop of een themabijeenkomst aan. Stichting Phéron screent 
troostcoaches door zelf te ervaren wat zij kunnen betekenen alvorens zij gepresenteerd 
worden. Door actief oproepen te doen voor nieuwe troostcoaches op de website en via social 
media, evenals het actief benaderen door de vrijwilligers, wil Stichting Phéron het aantal 
troostcoaches blijvend uitbreiden. 
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Vrijwilligers 

Op dit moment heeft Stichting Phéron een groot aantal vrijwilligers die zich heeft aangemeld 
om vrijwillig te helpen met het nastreven van de doelen. Deze vrijwilligers helpen bijvoorbeeld 
tijdens georganiseerde evenementen (Run for Phéron, Beaty for Phéron etc) en bij het haken 
van knuffels die onderdeel zijn van de Phéron Memory Box. Stichting Phéron wil haar huidige 
vrijwilligers blijven houden, door persoonlijk te blijven en hen te betrekken bij de te behalen 
doelen. Door naamsbekendheid en het gebruik van social media en uiteraard mond tot mond 
“reclame”, trachten we ernaar om meer vrijwilligers te werven. 
 

Kennisdeling 

Door middel van best practices wil Stichting Phéron bewustwording creëren van noodzakelijke 
verbeterpunten en zaken die juist al goed gaan op professioneel gebied. Tevens wil Stichting 
Phéron hiermee zorgverleners tips geven over hoe om te gaan met babysterfte en inzicht 
geven in de persoonlijke gevoelens van zowel de lotgenoten als de zorgverleners. 

Uiteindelijk streeft Stichting Phéron ernaar om lezingen te geven aan geïnteresseerden. 
Personen die indirect betrokken zijn geweest of juist geen enkele ervaring hierbij hebben 
gehad, worden hierbij ook voorzien van kennis. Dit kunnen zij dan bijvoorbeeld gebruiken in 
hun persoonlijke of professionele omgeving. Bijvoorbeeld, hoe ga je om met een persoon die 
het verlies van een baby moet dragen. Is het juist goed om te vragen hoe het gaat, of juist 
beter om hier niet over te beginnen. Wat ervaart een ouder na het verlies, hoe beleven ouders 
de afscheidsweek? Sociale omgang met dit onderwerp zal ook de lotgenoten helpen om het 
verdriet draagbaarder te maken. 
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4. Korte termijn doelen 2018 
1. Minimaal 40% van de ziekenhuizen in Nederland kunnen de Phéron Memory Box uitreiken 
eind 2018 

3. Minimaal vier lezingen door ervaringsdeskundigen en professionals in 2018  

4. Minimaal vier bijeenkomsten voor lotgenoten in Sneek in 2018 

5. Landelijke werkgroep babyverlies in samenwerking met zorgverleners eind 2018 

6. Kennisdeling: 12 gastblogs van ervaringsdeskundigen, 4 best practices Phéron Memory 
Box, 4 gastblogs van rouw/verlies specialisten verspreid over het jaar 2018 

7. Brochures na babyverlies in het 3e kwartaal van 2018 online zetten op de website 
stichtingpheron.nl  

8. Nieuwe website stichtingpheron.nl lanceren 2e kwartaal van 2018 

9. Online zoekgids lanceren 2e kwartaal van 2018 

10. Onderzoeksresultaten van de Phéron Memory Box presenteren eind 2018 

11. Ontwikkelen beveiligde software omgeving Phéron Memory Box 
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5. Strategische lange termijn doelen 2019-2020 
1. Minimaal 75% van de ziekenhuizen in Nederland kunnen de Phéron Memory Box 

uitreiken eind 2020 
 

2. Iedere provincie in Nederland heeft makkelijk toegang tot de Phéron Memory Box via 
een organisatie (ziekenhuis, kraam etc.) 
 

3. Landelijke werkgroep babyverlies zorgverleners, babyverlies ervaringsdeskundigen, 
babyverlies uitvaart specialisten 
 

4. Kenniscentrum rond zorg na babyverlies 
 

5. In iedere provincie in Nederland is er minimaal één lotgenotenbijeenkomst of workshop 
eind 2020 
 

6. Een Comité van Aanbeveling eind 2020 

 

 

6. De manier waarop Stichting Phéron geld werft voor haar 
doelstellingen 
Stichting Phéron is grotendeels afhankelijk van donaties. Door gebruik te maken van social 
media platformen en de website, worden donateurs in de gelegenheid gesteld om te doneren 
aan de stichting. Dit kan eenmalig of doorlopend. Daarnaast organiseert Stichting Phéron 
(structureel) activiteiten om inkomsten te werven voor haar doelstellingen; 

- Loterij 
- Bingo for Phéron evenement 
- Beauty for Phéron evenement 
- Run for Phéron evenement 
- Collecte deur-tot-deur 

Om onze doelen blijvend te kunnen behalen, zal ook worden gekeken naar andere 
mogelijkheden voor fondswerving, zoals SMS-donaties en een structurele financiële partner. 
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7. Het beheer en besteding van het vermogen 
De ontvangen gelden zullen worden gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de 
doelstellingen van Stichting Phéron. Nadat de kosten zijn betaald en er saldo overblijft, zal dit 
blijven staan op de bankrekening van Stichting Phéron. 

Stichting Phéron beheert het bankrekeningnummer NL09 RABO 0310 2983 34 t.n.v. Stichting 
Phéron te Sneek. Deze rekening wordt beheert door de voorzitter, penningmeester en 
secretaris van Stichting Phéron. Allen zijn ze gezamenlijk bevoegd om hiervan betalingen te 
kunnen doen. 

Ieder einde van het jaar op 31 december, wordt door de penningmeester de administratie van 
dat jaar afgerond. Deze administratie zal worden verstrekt aan Administratiekantoor Gerlsma 
te Joure om vervolgens een jaarrekening op te maken. 

Indien blijkt dat Stichting Phéron haar doelen heeft behaald en zal worden opgeheven, zal  het 
vermogen van de Stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beoogde 
instelling met een soortgelijke doelstelling. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beleidsplan Stichting Phéron 2018 - 2020	
	

11	

8. Overzicht gegevens Stichting Phéron 

 
Contact gegevens 

Stichting	Phéron 
Kleinzand 33 
8601 BE SNEEK 
www.stichtingpheron.nl 
info@stichtingpheron.nl 
06 55 16 31 80 

Rekeninggegevens 
IBAN: NL09 RABO 0310 2983 34 
BIC: RABONL2U 

Stichting Phéron heeft haar zetel in de gemeente Súdwest-Fryslân en staat geregistreerd bij 
de Kamer van Koophandel onder nummer 61644285. 

Het bestuur 

Het bestuur van Stichting Phéron bestaat uit de functies voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De bestuursleden van Stichting Phéron; 

P.R.S. Struik voorzitter 
V.I.S. Reen secretaris 
M.R.B.N. Gajadin penningmeester 
 

 


