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1. Even voorstellen

Gastouderbureau Alles Kids is een geregistreerd gastouderbureau. Wij houden ons bezig met
bemiddeling tussen vraagouders die opvang zoeken en gastouders die opvang bieden.
Gastouderbureau Alles Kids is actief in de regio Utrecht, maar kan ook buiten deze regio
bemiddelen in opvang.

Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar wordt de gelegenheid geboden gebruik te
maken van de door de overheid gestelde oppassubsidie (kinderopvangtoeslag). Om voor deze
subsidie in aanmerking te komen, moeten de ouders gebruik maken van een gastouder die
aangesloten is bij een geregistreerd gastouderbureau.

2. Werkwijze

Nadat een vraagouder of een gastouder zich heeft gemeld bij Gastouderbureau Alles Kids,
nemen wij contact met u op voor een eerste gesprek. Tijdens dit gesprek wordt de werkwijze
met u doorgenomen en is er gelegenheid om vragen te stellen. Wij brengen u in contact met
de gastouder. Wanneer de vraagouder en de gastouder een “klik” hebben, kan de opvang van
start gaan.

3. Vraagouders

Ouders die op zoek zijn naar een gastouder kunnen zich inschrijven bij Gastouderbureau Alles
Kids. Wij nemen dan contact met de vraagouder op, om uw wensen kenbaar te maken. Uw
gegevens worden opgenomen in ons bestand. Wij gaan voor de vraagouder op zoek naar een
geschikte gastouder.

Indien er een koppeling heeft plaatsgevonden, heeft u de mogelijkheid om deel te nemen in de
oudercommissie.
De oudercommissie stelt zich ten doel:
1.
De belangen van de kinderen en de ouders van gastouderbureau Alles Kids waar de
oudercommissie aan verbonden is zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te
vertegenwoordigen;
2.
Te adviseren ten aanzien van kwaliteit
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4. Gastouders
U kunt zich als gastouder bij ons aanmelden. U wordt dan in ons bestand opgenomen. In ons
bestand zitten alle vraagouders en gastouders waarvoor wij moeten bemiddelen, of al
bemiddeld hebben. Om u bij ons in te schrijven, dient u wel aan een aantal voorwaarden te
voldoen.
Voorwaarden:
1. Gastouder is voldoende geschoold (certificaat of diploma, opleidingen die voldoen zijn te
vinden op de website van MOCW).
2. De gastouder en de huisgenoten van 18 jaar en ouder moeten een recente Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen aan het gastouderbureau.
3. Gastouder is in het bezit van een certificaat EHBO bij kinderen (die voldoen aan de richtlijnen
van het Oranje Kruis).
4. Gastouder heeft voldoende ervaring met de opvang van kinderen of met eigen kinderen.
5. Indien de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, zal op dit adres een risico inventarisatie
worden uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie wordt bekeken of de opvangsituatie
voldoende veilig is.
Wij zullen proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Indien vraag
en aanbod op elkaar is afgestemd, zal er een kennismakingsgesprek volgen tussen de
vraagouder en de gastouder, waarbij ook iemand van Gastouderbureau Alles Kids aanwezig
is.

5. Kwaliteit

Gastouderbureau Alles Kids maakt zich sterk voor kwaliteit in de opvang van kinderen. De
geregistreerde gastouders worden voorzien van nuttige informatie en handige tips bij de
opvang van kinderen. Het welzijn en de positieve ontwikkeling van het kind staat hierbij
voorop.
Een jaarlijkse inventarisatie van risico’s voor veiligheid en gezondheid op het opvangadres,
mogelijkheid tot het volgen van een cursus, een oudercommissie, een goede
klachtenafhandeling (extern, wij zijn aangesloten bij sKK) en een pedagogisch beleidsplan,
moeten het kwaliteitsniveau van Gastouderbureau Alles Kids kunnen waarborgen.
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6. Kosten

Gastouderopvang wordt per uur betaald. De uurtarieven worden door de gastouder bepaald.
De gastouder wordt door het gastouderbureau betaald (kassiersfunctie).
Gastouderbureau Alles Kids hanteert eenmalige inschrijfkosten van € 35,- per gezin en
bureau/bemiddelingskosten van: € 1,00 p/u per kind. Indien de vraagouder zelf een gastouder
“meebrengt”, worden er geen inschrijfkosten in rekening gebracht.
De facturen kunt u gebruiken als bewijsstukken voor uw werkgever en/of de belastingdienst,
zodat u een subsidie van de overheid kunt ontvangen. Daarnaast ontvangt u eenmaal per jaar
een jaaropgave.
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