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Wie zijn wij 
GastouderBemiddelingsBureau FLEX en 
Gast ouderBemiddelingsBureau Kind&Zo zijn 
beide franchise bureau’s van KMN Kind & Co 
te Houten. Wij werken in de provincie Noord-
Brabant, zijn door de gemeente geregistreerd 
en staan garant voor professionele, persoonlijke 
en betaalbare bemiddeling en begeleiding van 
kinderopvang bij en door gastouders.

Doelstelling
Beide GastouderBemiddelingsBureau’s 
organiseren kleinschalige kinderopvang op maat 
voor kinderen van 0 – 12 jaar (of zolang hij/zij de 
basisschool bezoekt). De opvang wordt geboden 
in een gezinssituatie door gastouders. Kinderen 
worden individueel opgevangen of samen met 
meerdere kinderen. Of de opvang vindt plaats in 
de eigen woonomgeving van de vraagouder.
 
De GastouderBemiddelingsBureau’s bemiddelen 
tussen de ouders die op zoek zijn naar 
kinderopvang (de vraagouders) en mensen die 
opvang kunnen en willen bieden (de gastouders).

De GastouderBemiddelingsBureau’s scheppen 
voorwaarden om de opvang zo optimaal mogelijk 
te laten verlopen en zijn dan ook verantwoordelijk 
voor de bemiddeling en ondersteuning van 
vraag- en gastouders. Vraag- en gastouders zijn 
samen verantwoordelijk voor de afspraken en 
uitvoering van de directe opvang.

Wat is gastouderopvang
Gastouderopvang is opvang en verzorging 
van kinderen in een huiselijke omgeving: thuis 
bij de gastouder of in het huis van het op te 
vangen kind. Gastouderopvang is per definitie 
kleinschalig. Een gastouder heeft maximaal 6 
kinderen tegelijk onder haar hoede, incl. de eigen 
kinderen: 2 kinderen onder 1 jaar, 4 kinderen 
onder 2 jaar, 5 kinderen onder 4 jaar en een 6e 
kind op de Buiten Schoolse Opvang (BSO).
Kortom, gastouderopvang is opvang op maat 
voor ouders die flexibele opvang nodig hebben 
(bijvoorbeeld door onregelmatige werktijden) 
en/of kiezen voor opvang in huiselijk verband in 
de eigen woonomgeving.

Wie zijn onze gastouders
Onze gastouders zijn mensen die zich 
inzetten voor professionele kinderopvang. 
In ons bestand hebben wij gastouders van 
alle leeftijden, met en zonder kinderen, maar 

altijd met voldoende organisatietalent en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast dient 
het huis van de gastouder natuurlijk geschikt te 
zijn voor de opvang van uw kinderen.

De opvang is verantwoord
De gastouder beschikt minimaal over een diploma 
MBO2 Helpende (Zorg) en Welzijn. Een passend 
ervaringscertificaat (EVC) voldoet ook. Daarnaast 
heeft een gastouder ook een geldig certificaat 
Eerste Hulp bij Kinderen. Zij is tevens verplicht 
jaarlijks een opfris bijeenkomst EHBO bij Kinderen 
te volgen om het certificaat bij te houden. 

Onze GastouderBemiddelingsBureau’s 
organiseren op verschillende momenten in 
het jaar dergelijke bijeenkomsten. Daarnaast 
is er ook een aanbod van thema-avonden en 
intervisiebijeenkomsten waaraan gastouders 
kunnen deelnemen. 
Al onze gastouders dienen bij aanvang van 
de opvang te beschikken over een Verklaring 
Omtrent Gedrag. Dit geldt ook voor de 
partner van de gastouder en alle inwonende 
huisgenoten van 18 jaar en ouder, wanneer de 
opvang plaats vindt in het huis van de gastouder.

Gedurende de gehele opvangperiode leggen onze 
GastouderBemiddelingsBureau’s huisbezoeken af, 
en voeren evaluatiegesprekken met gastouders 
en ouders. Op deze wijze proberen beide 
GastouderBemiddelingsBureau’s de kwaliteit van 
de gastouderopvang te waarborgen. 

Pedagogische uitgangspunten
Al onze ouders onderschrijven het pedagogisch 
beleid van GastouderBemiddelingsBureau FLEX 
en GastouderBemiddelingsBureau Kind&Zo. 
Hierin is opgenomen dat ieder kind zich moet 
kunnen ontwikkelen volgens zijn of haar eigen 
mogelijkheden. Respect voor de eigen identiteit 
van het kind en een veilige omgeving zijn hierin 
belangrijke voorwaarden. Het pedagogisch 
beleidsplan kunt u bij ons opvragen.

Landelijk Register Kinderopvang
De gastouder dient ingeschreven te staan bij 
het Landelijk Register Kinderopvang. Registratie 
vindt plaats nadat de GGD heeft gecontroleerd 
of de gastouder en de opvanglocatie aan alle 
eisen voldoen.

Ook onze GastouderBemiddelingsBureau’s 
zijn opgenomen in het Landelijk Register 



Kinderopvang. Registratie van gastouderbureau 
en gastouder zijn vereist in verband met de 
kinderopvangtoeslag voor de ouders.

Wat kost gastouderopvang
Het gastouderbureau vraagt geen 
inschrijfgeld aan ouders. Vanaf het moment 
dat de opvang is gestart, brengt het 
GastouderBemiddelingsBureau bureau- en 
begeleidingskosten in rekening bij de ouder. 
Deze kosten zijn € 50,00 voor dagopvang en 
€ 25,00 voor BSO (Buiten Schoolse Opvang) 
per kind per maand, ongeacht het aantal op 
te vangen uren. Bij een minimaal aantal uren 
opvang per week is het tarief bespreekbaar. 
De gastouder bepaalt zelf het uurtarief.

De gastouder ontvangt voor de opvang 
een vergoeding per uur – per kind. Het 
gastouderbureau vervult hierin volgens de 
richtlijnen van de overheid een kassiersfunctie. 
Dit houdt in dat alle betalingen aan de 
gastouder via het gastouderbureau plaatsvinden: 
ouders betalen de kosten van de opvang aan het 
gastouderbureau en het gastouderbureau sluist 
deze door aan de gastouder. Dit betekent dat 
iedere maand achteraf op basis van een digitale 
urenregistratie door de gastouder de reëel 
afgenomen uren in rekening worden gebracht.

Verzekering
Zowel vraag- als gastouders moeten een aan-
sprakelijkheidsverzekering (particulieren) hebben 
afgesloten. Gastouders die met toestemming 
van de vraagouders kinderen in hun auto willen 
vervoeren, dienen een inzittenden-verzekering te 
hebben. Onze GastouderBemiddelingsBureau’s 
hebben voor de gastouders en uw kind(eren) 
een aanvullende aansprakelijkheids- en 
ongevallenverzekering afgesloten.

Tegemoetkoming
Voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor een tegemoetkoming in de kosten van 
kinderopvang is dat het bureau erkend is. 
GastouderBemiddelingsBureau FLEX en 
GastouderBemiddelingsBureau Kind&Zo zijn 
beide erkende gastouderbureau’s. De kosten 
die ten laste komen van de vraagouder zijn dan 
ook (deels) aftrekbaar. In alle gevallen kunt u 
met deze erkende vorm van kinderopvang in 
aanmerking komen voor kinderopvang toeslag.

Tevens moet de gastouder in het Landelijk 

Register Kinderopvang vermeld staan (zie 
hoofdstuk LRK).

Klachtenregeling
Beide GastouderBemiddelingsBureau’s hebben 
een klachtenregeling die geldt voor alle 
aspecten van de organisatie en dienstverlening. 
Een exemplaar hiervan kunt u verkrijgen 
bij ons bureau. Tevens zijn wij lid van de 
Geschilllencommissie Kinderopvang in 
Den Haag.

Medezeggenschap
De Oudercommissie is het orgaan waarin de 
medezeggenschap van de ouders formeel 
gestalte krijgt. In de Oudercommissie hebben 
vertegenwoordigers zitting. De Ouder commissie 
adviseert over beleidsmatige zaken die de 
belangen van ouders en kinderen betreffen, 
zoals o.a. het pedagogisch beleid.

Aanmelding als vraagouder
Als vraagouder kunt u telefonisch, per email 
of via de website - www.flexgastouder.nl of 
www.kindenzo.nu - contact met ons opnemen. 
U betaalt geen wervingskosten. 

Vervolgens gaan wij voor u een geschikte gast-
ouder zoeken. U bent uiteraard vrij om zelf een 
gastouder aan ons voor te stellen voor de opvang 
van uw kind(eren). Wij zorgen dan voor screening en 
registratie in het Landelijk Register Kinderopvang. 

Aanmelding als gastouder
Als u gastouder wilt worden bij ons 
GastouderBemiddelingsBureau neemt u dan 
contact met ons op. 
 
De bemiddeling
Wanneer wij een aanvraag binnen krijgen voor 
opvang vindt er bij de vraagouders thuis een 
vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats. Hier 
wordt uitgelegd hoe de gastouderopvang in zijn 
werk gaat.
Er wordt gekeken naar de gezinssituatie, wensen 
met betrekking tot de opvang, flexibiliteit, 
praktische/pedagogische gronden etc. 
Vervolgens wordt op zorgvuldige wijze naar 
een geschikte gastouder gezocht. Wanneer wij 
deze voor u hebben gevonden zullen wij deze 
aan u voorstellen en vindt er tussen vraag- en 
gastouder een kennismakingsgesprek plaats. 
Wanneer het ‘klikt’ kan de opvang starten en de 
overeenkomsten ondertekend worden.



FLEX
GastouderBemiddelingsBureau
Carin Roovers
T 06 2447 71 78
E westbrabant@fl ex-gastouder.nl
www.fl exgastouder.nl
LRK 1993 06217

Kind & Zo
GastouderBemiddelingsBureau
Mira Lutt
T 06 4805 2126
E info@kindenzo.nu
www.kindenzo.nu
LRK 1817 42871

BEL ONS!
Wij zijn ervan overtuigd dat ouders zich met een gerust hart kunnen wijden 
aan hun werk of studie, terwijl hun kinderen door onze gastouders worden 
opgevangen. De ouders kunnen ervan op aan dat hun kinderen goed worden 
verzorgd en begeleid en dat zij worden gestimuleerd in hun sociale, emotionele, 
cognitieve en motorische ontwikkeling.

Wij hopen dat u, na het lezen van deze brochure, een goed beeld heeft gekregen 
van de werkwijze van onze GastouderBemiddelingsBureau’s.

Mocht u nog vragen hebben, stelt u ze ons dan !

U kunt ons bereiken op onderstaande telefoonnummers:


