altijd open
over de
voordelen van
gastouderopvang

“Onze gastouder is
echt een verlengstuk
geworden van ons gezin.”
Monique, ouder

Gastouderopvang.
Flexibel, persoonlijk en voordelig.
Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang. Een erkende gastouder vangt
hierbij maximaal 6 kinderen tegelijkertijd op. Deze kleinschalige opvang vindt
plaats bij jou of bij de gastouder thuis. Gastouderopvang bestaat uit dagopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar en opvang buiten school voor kinderen die op de
basisschool zitten.
Op dit moment maken in Nederland jaarlijks meer dan 100.000 kinderen gebruik
van gastouderopvang. En dat aantal groeit ieder jaar!
Gastouderopvang is flexibel, persoonlijk en voordelig. Bovendien geven ouders
gastouderopvang, van alle vormen van kinderopvang, het hoogste cijfer als het
gaat om kwaliteit.
Zorgen voor de beste opvang van het belangrijkste in jouw leven, dat is wat
gastouderopvang doet!

Ouders die gebruik
maken van gastouderopvang zijn hierover erg
positief. Dit blijkt uit een
studie van het Sociaal
Cultureel Planbureau.
Ouders waarderen de
kwaliteit van gastouderopvang met gemiddeld
een 8,5 ten opzichte van
een 7,7 voor het kinderdagverblijf en de BSO.

“Ik weet nu zeker dat Sam
tijdens opvangdagen net
zoveel aandacht krijgt
als thuis.” Marloes, ouder

Een tweede thuis
terwijl jij werkt.
Als werkende ouder wil je dat je kind zich, ook op de
momenten dat jij er niet bent, thuis voelt. Thuis is een
vertrouwde, veilige omgeving waar een kind zich gezien
en gehoord voelt. Waar het zichzelf mag zijn en kan
spelen, leren en groeien.

Onderzoek van de Universiteit van Leiden bevestigt dat
kinderen in de gastouderopvang zich prettiger voelen
dan hun leeftijdgenoten op een kinderdagverblijf.
Redenen hiervoor zijn de kleinere groepsgrootte, lagere
geluidsniveaus en hogere sensitiviteit van de gastouder.

Een gastouder biedt zo’n tweede thuis. Deze professionele
opvoeder vangt maximaal 6 kinderen tegelijk op. Binnen
deze groepsgrootte krijgt je kind veel individuele aandacht
terwijl het ook met anderen kan spelen en zo sociale
vaardigheden ontwikkelt.

Kortom, kinderen die naar een gastouder gaan, hebben
het beter naar hun zin!

Voordelen van
gastouderopvang
•
•
•
•
•
•
•

Altijd opvang door hetzelfde vertrouwde gezicht.
Veel één op één aandacht.
Rust en regelmaat voor je kind.
Oog voor de persoonlijke ontwikkeling van je kind.
Opvang in een huiselijke omgeving - een tweede thuis.
Opvang in een groep van maximaal 6 kinderen.
Ruimte om te spelen met anderen, maar ook om iets alleen te doen.

“ Met onze wisselende
diensten is gastouderopvang dé oplossing.
Geen enkele andere
opvang is zo flexibel.”

Jouw kind is uniek.
En je opvangbehoefte ook.
Ieder kind, iedere werksituatie en dus iedere opvangbehoefte is anders. Als ouder wil je dat de opvang van
je kind goed geregeld is. En wat dat inhoudt, verschilt
per persoon.
Gastouderopvang is flexibele opvang. Je betaalt
bijvoorbeeld alleen voor de uren die je afspreekt.
Logisch! Want waarom een hele dag afrekenen als
je maar een halve dag nodig hebt?
Bovendien kun je met een gastouder afspraken maken
over flexibele opvangtijden. Dat is wel zo makkelijk als je
werkdag een half uurtje uitloopt.

Paul, ouder

En flexibiliteit is: opvang op maat. Dus het ritme van je
baby gaat ook op opvangdagen gewoon door. En jouw
bijzondere kind komt ook tijdens opvangdagen volledig
tot zijn/haar recht. Met een gastouder die de ‘gebruiksaanwijzing’ van jouw kind precies kent.
Tenslotte betekent flexibiliteit dat jij bepaalt waar de
opvang plaatsvindt. Hierbij kun je kiezen voor opvang bij
de gastouder thuis of opvang door je gastouder in jouw
eigen huis. Zeker als je zelf meerdere kinderen hebt, kan
dit jou en je gezin rust geven. En het is nog financieel
aantrekkelijk ook!
Met gastouderopvang kies je altijd voor opvang die
helemaal past. Bij jou én bij jouw kind.

Voordelen van
gastouderopvang
•
•
•
•
•
•
•

Je betaalt alleen voor de uren die je afspreekt.
Daardoor bespaar je ten opzichte van andere reguliere kinderopvang.
Flexibele opvangtijden.
Opvang die is afgestemd op het ritme van jouw kindje.
Ook opvang als je kind zich een keer minder fit voelt.
Kinderen met speciale zorg komen bij een gastouder extra tot hun recht.
Opvang bij de gastouder of bij jou thuis. Jij kiest de vorm die bij je past.

“Onze gastouder heeft
zoveel ervaring met
kinderen. Ik vraag haar
zelf regelmatig om
opvoedadvies.” Nienke, ouder

Het diploma is de basis,
de klik maakt het verschil.
Vertrouwen is een voorwaarde om je kind met een
gerust hart achter te kunnen laten op de opvang.
Vertrouwen in de kundigheid van de verzorger en in de
veiligheid van de opvanglocatie.
Dan helpt het om te weten dat jouw ViaViela gastouder
alle benodigde diploma’s heeft behaald. Ook zorgen we
dat de opvanglocatie veilig en gezond is. Dit doen we
door onze gastouders regelmatig te bezoeken en na te
gaan of de locatie aan alle veiligheids- en hygiënevoorschriften voldoet.

En omdat iedereen die te maken heeft met kinderen
dagelijks met nieuwe opvoedvragen wordt geconfronteerd,
houden we onze (gast)ouders altijd op de hoogte van
de laatste (pedagogische) ontwikkelingen via nieuwsbrieven, online cursussen of workshops.
Samen met onze gastouders staat ViaViela voor een
veilige opvang met een kundige opvoeder. Zodat jij kunt
kiezen voor de gastouder waar je een goed gevoel bij
hebt. Iemand die jij de zorg voor je liefste bezit graag in
handen geeft. Pas dan kun je helemaal vertrouwen op je
opvang. Met je hoofd én je hart.

Voordelen van
ViaViela-gastouders
• Een gastouder van ViaViela is gediplomeerd.
• Een ViaViela-gastouder wordt door ons gecontroleerd.
• We bezoeken de opvanglocatie regelmatig en checken dan
of de locatie aan alle eisen voldoet.
• De opvang door je gastouder wordt iedere periode samen met jou,
je gastouder en je vaste aanspreekpunt van ViaViela besproken.
• Iedere ViaViela-gastouder werkt volgens een pedagogisch plan.
• Je gastouder volgt doorlopend bijscholing middels nieuwsbrieven,
online cursussen of workshops.
• Een gastouder van ViaViela staat altijd geregistreerd in het
landelijkregisterkinderopvang.nl.

“Anja is al jaren onze
contactpersoon bij
ViaViela. Zij regelt alles
voor ons. We hoeven
maar te bellen.” Rob, ouder

Gastouderbureau ViaViela.
Thuis in gastouderopvang.
Kwaliteit in de opvang van jouw kind valt niet in één
hokje te plaatsen. Daarom hebben we een sterke basis
gelegd met onze dienstverlening. Door alle persoonlijke
ervaringen van onze ouders en gastouders, hebben we
inmiddels alle kennis verzameld over wat goede opvang
inhoudt.
En dan bedoelen we niet alleen dat de opvang goed is
maar ook alles eromheen. Goede opvang betekent ook:
goede administratieve, financiële en fiscale begeleiding,
een goed online urenregistratiesysteem en goede
informatie over regelgeving rond gastouderopvang.

Kwaliteit gebaseerd op ervaring. Dat is het voordeel
van een organisatie met meer dan 55 persoonlijke
aanspreekpunten en het grootste gastoudernetwerk in
Nederland.
En wat we weten, delen we met iedereen. Je profiteert
dus van de kwaliteit van een landelijk netwerk en vult
vervolgens, samen met je vaste contactpersoon, jouw
persoonlijke opvangbehoefte verder in.
Zo bieden we jou en jouw kind precies die kwaliteit waar
jullie behoefte aan hebben.

Voordelen van
Gastouderbureau ViaViela
• Je maakt gebruik van een online administratie. Je beschikt daarmee
altijd over de juiste papieren voor Belastingdienst Toeslagen.
• Je krijgt volledige begeleiding bij je aanvraag kinderopvangtoeslag.
Dus geen verrassingen achteraf!
• Je betaling aan je gastouder verloopt via een derdengeldenrekening.
Zo gaat je betaling altijd veilig en snel naar je gastouder.
• Je profiteert van de voordelen van een landelijke organisatie.
• We houden je actief op de hoogte over opvoedkundige onderwerpen.
• Heb je als ouder een specifieke pedagogische vraag?
Stel hem gratis via onze opvoedlijn!
• We werken samen met partners die onze (gast)ouders nog slimmer maken
zoals erkende opleidingsinstituten waaronder het ROC, Cito, de Opvoeddesk
en IedereenEHBO.

“ Wij hebben onze
gastouder via Oppas.nl.
En wat bleek? Ze woont
gewoon bij ons om de
hoek!” Linda, ouder

Hoe vind ik
mijn gastouder?
Goed, je kiest voor de persoonlijke, flexibele en financiële
voordelen van gastouderopvang en je gaat op zoek naar
een gastouder die bij je past. Maar waar vind je die
vervolgens? Via www.oppas.nl.
Oppas.nl is de matchingwebsite van ViaViela. Hier heb je
gratis toegang tot het grootste netwerk van erkende
gastouders. Je toetst je postcode in en ziet direct welke
beschikbare gastouders bij jou in de buurt opvang
bieden. Hierbij kun je kiezen voor een gastouder die
opvang thuis of bij jou aan huis biedt.

Net zoals je opvangbehoefte is ook je behoefte aan
begeleiding heel persoonlijk. Geen probleem. Jij bepaalt
wat je prettig vindt. Misschien wil je eerst zelf rustig op
zoek of vind je het juist fijn als er direct iemand met je
meekijkt.
Bij ViaViela kun je op ieder moment begeleiding krijgen.
Van je vaste lokale contactpersoon of van onze
Klantenservice.
Begeleiding zoals jij het wenst. Wij helpen je graag.

Voordelen van
Oppas.nl
• Gratis toegang voor ouders en gastouders.
• Makkelijk en snel een overzicht van alle gediplomeerde
gastouders in jouw buurt.
• Iedere gastouder presenteert zichzelf in een profiel,
zo zie je direct welke gastouder jou aanspreekt.
• Hulp nodig bij het vinden van jouw ideale gastouder?
Wij staan voor je klaar.

Kinderen
gelukkig maken
Gelukkige kinderen grootbrengen: dat is waar Gastouderbureau ViaViela voor
gaat! Hun ouders ontzorgen is waar we naar streven, samen met onze gastouders.
Noem ons gerust een expert in kinderopvang in huis. Want we werken alleen
met erkende gastouders. Zodat we zeker weten dat kinderen in goede handen
zijn, in een veilige, huiselijke omgeving.

Gastouderbureau ViaViela
Als expert in gastouderopvang hebben
we als doel gelukkige kinderen grootbrengen en hun ouders ontzorgen.
We willen ouders en gastouders nog
slimmer, sterker, kundiger en zelfredzamer maken.

Kinderopvangtoeslag.nl
Website die (aankomende)
ouders financieel inzicht geeft in de
combinatie tussen gezin en werk.

Oppas.nl
De matchingwebsite van ViaViela.
Oppas.nl legt de verbinding tussen
ouders en gastouders.

Samenopvoeden.nl
Opvoeden doe je niet alleen. ViaViela
geeft ouders en gastouders de
mogelijkheid om kennis op te doen,
te delen en te vergroten.

Mijngastouderburo.nl
Een beveiligde klantenportal voor
een gestructureerde en duidelijke
online administratie voor ouders en
gastouders.

Meer weten en zien? Of
gewoon direct kiezen voor
Gastouderbureau ViaViela?
Ga naar viaviela.nl.
Klantenservice:
0499 - 42 54 21
info@viaviela.nl

