Regeling van de Stichting Zelfbewustzwanger waarin de invloed en
zeggenschap van donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors)
transparant is vastgelegd.
Het Ministerie van VWS (CIBG, Fonds PGO) stelt als één van de drempelcriteria
voor het in aanmerking komen van een instellingssubsidie het hebben van een regeling verplicht,
waarin de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors)
transparant is vastgelegd. Deze regeling komt daaraan tegemoet.
De rechtsvorm van de Stichting Zelfbewustzwanger is een stichting. De statuten
bevatten geen regels omtrent de invloed en zeggenschap van donateurs
en derden. Alle zeggenschap ligt bij het bestuur van de stichting.
De Stichting Zelfbewustzwanger vindt de transparantie naar de community, achterban, donateurs
en derden echter wel belangrijk. Jaarverslagen en notulen van de bestuursvergaderingen zijn door
de
contribuanten en derden op te vragen via de algemene contactgegevens.
Community van gebruikers en betrokkenen
Op basis van een uitvoerig behoefteonderzoek onder zwangeren en recent bevallen vrouwen heeft
Zelfbewustzwanger een e-health programma vormgegeven. Met de deelnemers aan het e-health
programma heeft Zelfbewustzwanger een online community opgebouwd.
De community vormt de basis van waaruit Zelfbewustzwanger de stem van de zwangere is gaan
vertegenwoordigen aan de tafels waar beleid wordt gemaakt.
Zelfbewustzwanger kent in 2018 een online community van zo’n 2000 (recent) bevallen vrouwen,
zwangeren en hun partners. Deze community wordt veelvuldig geraadpleegd om goed in kaart te
krijgen wat de landelijke stem van de zwangere ten gehore wil brengen.
Donateurs en andere giften
De Stichting Zelfbewustzwanger ontvangt bijdragen van donateurs en anderen giften die aan het
eigen vermogen worden toegevoegd. Dit gebeurt zonder tegenprestatie of toezegging over enige
wijze van invloed op Zelfbewustzwanger.
Stakeholders
Stichting Zelfbewustzwanger staat voor cocreatie en informed consent in de geboortezorg, dit
betekent dat we werken op basis van dialoog, we staan voor de stem van de gebruikers van de
geboortezorg en zijn van daaruit voortdurend in gesprek met professionals en beleidsmakers in de
geboortezorg. We staan open voor hun visie en inzichten en wegen deze mee in onze
positiebepaling en besluitvorming.
Sponsors
Bij het opstellen van deze regeling kent Zelfbewustzwanger geen sponsors. Indien
Zelfbewustzwanger een relatie aangaat met een sponsor zal dit kenbaar worden gemaakt op de
website inclusief de eventuele tegenprestatie(s) die hierbij zijn overeengekomen. Sponsoren zullen
nooit (mede)zeggenschap krijgen over het beleid van de stichting.
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