
 

 
 
 
 
 
 
 
Uitvoeringskosten gastouderbureau: meer dan alleen maar facturen maken 
Uw opvangkosten bestaan uit twee soorten kosten: de uurvergoeding aan uw gastouder en 
de kosten voor het gastouderbureau. De kosten van de gastouder zijn heel duidelijk, maar 
waar zijn de kosten van het gastouderbureau nu precies voor? Veel ouders denken dat als 
de gastouder eenmaal gezocht en gevonden is, het werk van het gastouderbureau ook klaar 
is. U 'ziet' het gastouderbureau en de bemiddelingsmedewerker misschien niet zo vaak, 
maar dat wil niet zeggen dat wij stil zitten! Juist om goede opvang te kunnen bieden is het 
belangrijk dat er veel gedaan wordt door een kwalitatief goed bureau. Dat werk gebeurt in de 
meeste gevallen achter de schermen. 
 
1. Investeren in een goede match 

De basis voor goede gastouderopvang is een goede match tussen de ouder en de 
gastouder. Daarom is persoonlijk contact met professionele medewerkers voor ons zo 
belangrijk. Zo investeren wij doorlopend in een uitgebreid en kwalitatief goed 
gastouderbestand. Alleen als we dat hebben, kunnen we investeren in een goede 
match. Daarnaast is een uitgebreid intakegesprek met de ouder nodig. Want alleen als 
wij u én de gastouder goed kennen, kunnen we een goede match maken. En dat is 
belangrijk, want met een gastouder ga je een langdurige relatie aan, vaak van wel vier 
jaar, tot uw kind naar de basisschool gaat, tot meer dan tien jaar, indien de opvang duurt 
tot uw kind naar de middelbare school gaat. Ook zijn goede afspraken belangrijk, deze 
maken wij dan ook samen met u en de gastouder. 
Als u dat wenst, kunnen wij op dezelfde zorgvuldige wijze een noodgastouder voor u 
zoeken. Op haar kunt u terugvallen wanneer uw eigen gastouder, gepland of 
onverwachts, niet beschikbaar is. 
 

2. Bemiddelen bij mogelijke problemen 
Na een goede match blijven wij de relatie tussen u en uw gastouder begeleiden. 
Mochten er ondanks de gemaakte afspraken toch problemen optreden, dan staat uw 
bemiddelingsmedewerker klaar om deze met u samen te bespreken en naar een 
oplossing te zoeken. 

 
3. Welbevinden van uw kind 

Wij zien onszelf, samen met onze gastouders, als partner in de opvoeding van ouders: 
wij bezoeken uw gastouder en kijken of uw kind het naar zijn/haar zin heeft. Deze 
bezoeken zijn aangekondigd en onaangekondigd. Met de gastouder bespreken we de 
opvang van de kinderen tijdens een zogenaamd voortgangsgesprek en de jaarlijkse 
risico-inventarisatie. Ook met de ouders hebben we ieder jaar een gesprek over de 
opvang (jaarlijkse evaluatie). 

 
4. Pedagogisch advies 

Onze geschoolde pedagogen staan alle gastouders en ouders met raad en daad 
terzijde. Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u altijd bij een van 
hen terecht. Wij hebben niet alleen een eigen orthopedagoog in dienst, ook al onze 
bemiddelingsmedewerkers zijn pedagogisch geschoold. Dit zorgt ervoor dat zij bij een 
bezoek aan de gastouders niet alleen de administratieve en praktische zaken 
bespreken, maar dat zij ook altijd oog en oor hebben voor opvoedkundige zaken. 

 
 



 

 
 
 
 
 
5. Meer dan wettelijke eisen 

We vinden het belangrijk dat onze gastouders kinderopvang bieden van hoge kwaliteit. 
Onze eisen lopen al jaren vooruit op de wetgeving, want uiteraard zorgen wij ervoor dat 
uw gastouder aan alle wettelijke eisen voldoet. En dat zijn er best veel. Naast onze 
eigen gastouder-basistraining die elke gastouder volgt die zich bij Berend Botje inschrijft, 
verzorgen wij ook het wettelijk minimaal vereiste opleidingstraject naar het minimaal 
benodigde MBO-diploma, het EHBO-diploma voor kinderen en de training 'Vermoeden 
kindermishandeling'. Uiteraard voeren wij de jaarlijkse RIE (risico-inventarisatie) uit i.v.m. 
veiligheid en hygiëne van de opvangplek. Daarnaast is er een flink aantal eisen waaraan 
onze administratie moet voldoen. Zo moeten alle benodigde gegevens veilig, actueel en 
direct oproepbaar zijn voor de GGD. 

 
6. Trainingen voor nog meer kwaliteit 

Het is ons doel om uw gastouder, naast de wettelijke eisen, op zoveel mogelijk gebieden 
te trainen, zodat de kwaliteit van haar werk uw kind ten goede komt. Een greep uit het 
aanbod van workshops: trainingen op het gebied van communiceren met baby's 
(babytaal en babygebaren), ontwikkeling van taal bij kinderen en de gevolgen van 
echtscheiding voor kinderen. 

 
7. Administratie en verzorgen kinderopvangtoeslag 

Berend Botje neemt u zoveel mogelijk administratie uit handen. Wij maken 
overeenkomsten op en wijzigen deze als er een verandering in uw situatie optreedt. Ook 
hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de belastingdienst: we zijn officieel 
'partner' van de belastingdienst en kunnen kinderopvangtoeslag voor u aanvragen en 
wijzigen. Wij geven informatie over de opvang van zowel ouders als gastouders door 
aan de belastingdienst, stellen maandelijks facturen op en betalen de gastouders 
namens u uit. 

 
8. Ontwikkeling van gastouderopvang staat voorop 

Berend Botje is landelijk actief bezig om gastouderopvang op de (politieke) kaart te 
zetten, niet alleen via de Branchevereniging Kinderopvang, maar ook via diverse 
expertgroepen en adviesraden. Een voorbeeld hiervan is dat wij actief meedenken en 
praten over het nieuwe financieringsstelsel voor kinderopvang dat de overheid in 2018 
wil gaan inzetten. Ons doel is ook om de dagelijkse praktijk tot de politiek door te laten 
dringen. Op onze uitnodiging komen regelmatig Tweede Kamerleden langs voor een 
werkbezoek, om de praktijk van de gastouderopvang zichtbaar te maken. Wij werken 
ook samen met andere kinderopvangorganisaties om kennis te delen en krachten te 
bundelen. Zo hebben wij het Regionaal Overleg Gastouderbureaus opgezet. 

 
9. Goede bereikbaarheid 

We vinden het belangrijk dat u ons goed kunt bereiken wanneer er vragen zijn. 
Bovendien delen we graag onze kennis met u. Ons centraal bureau in Zwaag is 
dagelijks geopend van 9:00 tot 17:00 uur: zowel telefonisch, per mail of bij een bezoek 
zijn er altijd meerdere collega's die u te woord kunnen staan. Ook hebben we een online 
portaal voor onze ouders en gastouders waar u 24/7 toegang heeft tot verschillende 
documenten en bijvoorbeeld de opvanguren kan bijhouden. Via onze website en diverse 
nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Overzicht van bovenstaande punten: 
• Intake van ouders en gastouders wordt uitgebreid gedaan a.d.h.v. een vragenlijst en 

een persoonlijk gesprek. 
• Al onze bemiddelingsmedewerkers zijn agogisch geschoold en worden regelmatig 

bijgeschoold, zodat zij de gastouders en ouders zo goed mogelijk kunnen begeleiden. 
• De bemiddelingsmedewerker begeleidt de kennismaking tussen ouder en gastouder. 
• De bemiddelingsmedewerker begeleidt het koppelingsgesprek tussen ouder en 

gastouder. 
• Na de start van de opvang zijn er verschillende korte evaluaties. 
• Jaarlijkse houden we een mondelinge evaluatie over de opvang bij de gastouder en 

de dienstverlening van Berend Botje. 
• Onze bemiddelingsmedewerkers kunt u telefonisch of per mail bereiken voor vragen 

m.b.t. de opvang. 
• Onze medewerkers op het centraal bureau helpen u graag bij uw administratieve of 

financiële vragen. 
• Wij bemiddelen bij conflicten. 
• Wij zoeken noodopvang bij vakantie of ziekte. 
• Indien nodig, zoeken wij voor u een nieuwe gastouder. 
• Bij specifieke vragen op pedagogisch gebied kunt u terecht bij onze eigen 

orthopedagoog. 
• Zorgvuldig opgesteld pedagogisch beleid, protocollen en afsprakenformulieren voor 

specifieke situaties 
• Regelmatig persoonlijk contact tussen gastouder en Berend Botje, meestal is dat via 

de bemiddelingsmedewerker, andere keren met een collega van de administratie op 
het centraal bureau 

• Aangekondigd en onaangekondigd bezoeken onze bemiddelingsmedewerkers de 
gastouders. 

• Elke nieuwe inschrijving van een gastouder wordt zorgvuldig gedaan, o.a. aan de 
hand van een uitgebreide vragenlijst en een persoonlijk intakegesprek. 

• Elke opvanglocatie (lees: woning van de gastouder) wordt door ons gecontroleerd op 
veiligheid (risico-inventarisatie), bovendien wordt deze controle jaarlijks herhaald. 

• Wij vergoeden de (gemeentelijke) legeskosten en VOG’s voor gastouders (+ VOG 
van hun huisgenoten) die exclusief voor ons werken. 

• We helpen de gastouders bij de voorbereiding op de GGD-inspecties. 
• Er is een jaarlijks voortgangsgesprek waarin getoetst wordt of de gastouder nog aan 

alle kwaliteitseisen voldoet. 
• Gratis uitleen van materialen en speelgoed via onze uitleenservice (bijv. box, bedje) 
• Secundaire dekking voor wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen 
• Gastouders kunnen deelnemen aan onze unieke formule ‘Franch & Free Plus’. Wij 

helpen de gastouder bij haar zelfstandig ondernemerschap. Voor de start: training 
van 5 avonden. Jaarlijks organiseren wij 2x een vergadering voor de ± 130 F&F Plus 
gastouders, die altijd een workshop bevat. Eigen F&F Plus Nieuwsbrief én een aantal 
specifieke voordelen. 

• Wij werken al jaren intensief samen met de Branchevereniging Kinderopvang. Zo 
dragen wij bij aan de professionalisering van gastouderopvang in Nederland en de 
terugdringing van fraude met kinderopvangtoeslag. 

• Met onze gastouders verzorgen wij jaarlijks stageplaatsen. 
• Verplichte basistraining voor nieuwe gastouders (3 avonden) 



 

 
 
 
 
 
 

• Voor alle gastouders organiseren en registreren wij de cursus ‘EHBO aan kinderen’, 
zowel voor de nieuwe gastouders als voor de herhalingscursussen. 

• Wij vergoeden de cursussen ‘EHBO aan kinderen’ voor een groot deel van onze 
gastouders. 

• Voor alle gastouders organiseren, registreren en vergoeden wij de training 
‘Vermoeden kindermishandeling’. 

• Wij vergoeden deels diplomatrajecten van gastouders (die exclusief voor ons 
werken), zodat zij hun startkwalificatie op mbo-2 niveau kunnen behalen. 

• Wij verzorgen jaarlijkse verschillende thema-avonden en workshops, deze zijn bijna 
altijd gratis te volgen voor onze gastouders. 

• Wij verzorgen VVE-aanbod ‘Startblokken voor gastouders’, speciaal door 
Gastouderbureau Berend Botje ontwikkeld i.s.m. ‘De Activiteit’ (VVE = Voor- en 
Vroegschoolse Educatie). 

• Opstellen van overeenkomsten tussen ouder en gastouder, ouder en Berend Botje en 
gastouder en Berend Botje 

• Aanmelden gastouder bij gemeente voor opname in Landelijk Register Kinderopvang 
en Peuterspeelzalen (LRKP) en verwerken van wijzigingen 

• Alle administratieve handelingen m.b.t. de kinderopvangtoeslag voor ouders, 
bijvoorbeeld aanvragen en wijzigingen. Wij hebben hiervoor en convenant gesloten 
met de Belastingdienst. 

• Indien nodig kunnen wij de kinderopvangtoeslag voorschieten. 
• Onze medewerkers zijn dagelijks goed bereikbaar per telefoon en mail. 
• Ons centraal bureau is dagelijks geopend voor bezoek. 
• Digitale nieuwsbrief voor ouders en gastouders 
• Online portaal voor urenregistratie, facturen, jaaropgaven, protocollen e.d. 
• Online tevredenheidsonderzoeken onder ouders, gastouders en medewerkers. De 

resultaten hiervan kunt u vinden op onze website 
• Maandelijkse informatieavond op ons centraal bureau 
• Zowel online als offline actief met werven van nieuwe klanten en gastouders. Denk 

hierbij aan berichten op social media, verspreiden van folders en posters, 
advertenties, sponsoring, huis-aan-huis-kranten, onze eigen website en promotie via 
vaste adressen in de provincie (zoals bij verloskundigen en scholen) 

• Deelname aan diverse evenementen en markten in de provincie met een kraam en 
vaak met een leuke activiteit voor de kinderen 

 
 


