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BEAUTY TIPS



INSPIRATOR

MARENNE
‘SPELENDERWIJS 

LEREN KINDEREN 
HET BESTE’

BAAS (35)
woont samen met Marthen 
Bakker (34) en is trotse moeder 
van Julian (20 maanden). Ze is 
founder van Nanny Service 
Nederland. 
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INSPIRATOR

Marenne Baas begeeft zich al jarenlang in het domein van de kinderopvang. 
Aanvankelijk werkte ze er als manager. 

Ze constateerde echter steeds vaker dat er hiaten in het systeem zaten. “Een 

kinderopvang heeft vaak gezette openings- en sluitingstijden. Dat is niet effectief 

voor ouders met afwijkende werkuren. Ouders willen meer flexibiliteit in de opvang. 

Bovendien is kinderopvang in een groep niet voor ieder kind een passende oplossing. 

Uit onderzoek blijkt dat het beter is voor baby’s om het eerste jaar een vast gezicht om 

zich heen te hebben.” 

Voor deze powervrouw bleef het niet bij deze constatering. Ze besloot de uitdaging aan 

te gaan en startte ruim drie jaar geleden Nanny Service Nederland. Een service waar 

een Nanny aan huis liefdevolle opvang biedt, op tijden dat het de ouders uitkomt. “De 

Nanny’s zijn pedagogisch onderlegd en voldoen aan de wet kinderopvang, hierdoor 

hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag.”

 

O n tw i k k eli n g
“Ik wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Wat het ene kind nodig 

heeft, is niet automatisch hetzelfde wat een ander kind nodig heeft. Een Nanny kan 

kindgerichte aandacht bieden.” De Nanny’s van Nanny Service Nederland zijn gericht 

op ontwikkeling en werken daarbij met een speelplan. “Spelenderwijs leren kinderen 

het beste. Voordat kinderen de basisschool bezoeken, zorgt een Nanny ervoor dat 

een kind zich motorisch, sociaal, emotioneel en cognitief ontwikkelt, maar ook de 

zelfredzaamheid wordt vanuit de Nanny gestimuleerd. Zij zorgen ervoor dat de overgang 

naar een basisschool soepel verloopt. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met 

de Nanny en het gezin om dit proces goed te kunnen begeleiden. Ook bieden wij de 

Nanny’s studiedagen aan op pedagogisch gebied.” 

H u lp b i ed en
“Het is belangrijk dat er een goede wisselwerking is tussen de Nanny, het kind, de 

ouders en ons. Een Nanny komt heel dichtbij een gezin, waardoor ze veel ziet. Het is 

haar taak om op haar observaties te anticiperen. De Nanny’s zijn er om het gezin te 
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''Ik  wil  een   bijdrage   leveren   aan   de 
ontwikkeling   van   kinderen.''



ondersteunen, ook op pedagogisch gebied. Ouders zeggen steeds 

makkelijker dat ze het even niet meer weten. Dat is helemaal niet 

erg. We kunnen niet alles weten.

 Ik geloof sterk in het delen van kennis en ervaringen; zo helpen we 

elkaar verder.”

Ei g en w i l
Marenne’s zoon Julian is nu 20 maanden. “Hij is makkelijk en 

vrolijk en hij heeft een eigen willetje. Mijn vriend en ik zijn allebei 

ondernemers, dus we hadden wel verwacht dat hij goed weet wat 

hij wil. Soms is het lastig om met zijn sterke wil om te gaan, maar ik 

wil het ook stimuleren. Ik geloof dat kinderen die goed weten wat 

ze willen uiteindelijk meer zelfvertrouwen hebben. Daarnaast is hij 

een dreumes, dus zijn gedrag past ook bij zijn leeftijd.”

Trots
“Mensen zeggen wel eens: ‘Je bent vast ontzettend trots op je 

bedrijf!’ Het is supergaaf wat we bereikt hebben, maar het is ook 

heel spannend. Geen dag, geen maand, geen jaar is hetzelfde. Ik 

leer continu. Ik heb nog zoveel ideeën. Ik wil naar de kansen kijken: 

wat kunnen wij toevoegen, wat kunnen we voor ouders en kinderen 

betekenen?” 

Marenne krijgt veel enthousiaste reacties. Het aantal aanvragen 

groeit nog steeds en er komt de laatste tijd meer bekendheid voor 

deze vorm van opvang. “Ik leid dit bedrijf met hart en ziel. Ik geloof 

100% in wat wij doen. Het meest hoop ik mensen te inspireren 

door onze persoonlijke benadering. Ik ben super trots op wat we in korte tijd hebben 

neergezet.”

 

La pto p d i c ht
Er waren momenten waarop Marenne en haar vriend tot half een ’s nachts met de laptop 

tegenover elkaar zaten te werken. “Ik zou dat nog steeds kunnen, maar op den duur 

moet je dat gewoon niet meer doen.” Marenne werkt drie dagen in de week. “Ik heb er 

bewust voor gekozen om twee dagen thuis te blijven bij mijn zoontje. Ik ben in principe 

niet bereikbaar als ik bij hem ben. Hij verdient één op één aandacht.”
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 Als Julian slaapt werkt Marenne wel eens, maar als ze de laptop opent als hij wakker 

is klapt hij deze direct weer dicht. “Een duidelijker teken kan hij niet geven. Ik zou het 

vreselijk vinden als mijn kind later het idee heeft dat mijn werk belangrijker is dan mijn 

tijd met hem.” 

“Het moederschap is een reis met heel veel verrassingen. Ik leer elke dag. Ik ben ervan 

overtuigd dat iedere ouder het beste voor heeft met zijn kind. We doen uiteindelijk ook 

allemaal maar wat, maar we doen wel ons uiterste best. En als het een dag wat minder 

goed gaat, probeer je het een dag later opnieuw.” 


