Stappenplan voor nanny’s met een kinderopvang diploma

Hieronder vind je een stappenplan waarmee je zelf op zoek kunt gaan naar een leuk
vraaggezin.
1.
Vraag een kennismakingsgesprek aan met Professional Nanny als je in de buurt van
Amsterdam woont. We kunnen dan even kijken wat je wensen zijn en besluiten of we willen
samenwerken in de toekomst. Ik kan dan ook in de gaten houden of er een gezin
binnenkomt dat bij je past.
2.
Lees de website van Professional Nanny goed door zodat je begrijpt hoe de registratie
werkt en wat de arbeidsvoorwaarden zijn bij de diverse aanstellingsmogelijkheden. Als je
vragen hebt kun je me altijd bellen of mailen.
3.
Er zijn vele websites waar je op zoek kunt naar vraagouders: Oudermatch.nl, Care.com,
Oppasbron, Oppassen.nl, Oppasplein.nl, Tendea.nl, sites van ander nanny bureau’s, even
Googelen en je hebt er zo een aantal.
4.
Besluit op welke dagen en tijden je als nanny wilt werken en hoeveel geld je wilt
uitgeven aan je zoektocht.
5.

Bekijk de websites kritisch op kosten, eenmalig en vast.

6.

Maak op alle sites waar dat mogelijk is een gratis profiel aan.

7.
Zorg dat je profiel er goed uitziet, plaats een leuke foto van jezelf (vermijdt sexy foto's
of foto's op feestjes), vermeld je opleiding, ervaring, je motivatie om bij ouders thuis te
willen werken, de dagen en tijden dat je beschikbaar bent (vergeet de avonden en
weekenden niet). Laat weten dat je een kinderopvang opleiding hebt en geregistreerd kunt
worden zodat ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag en dat je graag wilt
samenwerken met Professional Nanny. Log regelmatig in op de sites om je profiel up to date
te houden en ouders te laten zien dat je actief op zoek bent.
8.
Kijk met je gratis profiel of er veel ouders bij jou in de buurt op zoek zijn naar een
nanny. Als dat zo is, kun je overwegen om de website te betalen zodat je zelf ouders kunt
benaderen. Let er op dat ouders die lange tijd niet ingelogd hebben, vaak al voorzien zijn. Je
hebt het meeste kans dat ouders nog op zoek zijn als ze recent nog hebben ingelogd.
9. Benader ouders enthousiast en positief, reageer snel als je een reactie van ouders
krijgt. Laat merken dat je geïnteresseerd bent in hun situatie en in de kinderen.
10. Verwijs ouders die vragen hebben over kosten, kinderopvangtoeslag etc. naar de
website van Professional Nanny of laat ze contact opnemen met mij. Als ouders contact met
mij opnemen, laat ik je dat meteen weten.

11. Als ouders interesse hebben, maak je een afspraak met ze (op korte termijn, er zijn
meestal meer kapers op de kust) en ga op kennismakingsgesprek. Kijk tijdens het gesprek of
je je op je gemak voelt bij de mensen, in het huis en bereid een aantal vragen voor die je
kunnen helpen met de beslissing of je bij dit gezin wilt werken of niet. Als jullie makkelijk
met elkaar kunnen praten en het over veel dingen eens zijn, is dat een goed teken. Wees
duidelijk over het uurloon wat je wilt verdienen, reiskosten etc. Dat voorkomt misverstanden
achteraf.
12. Als je enthousiast bent en de ouders zijn dat ook, meld dat dan even bij mij. Dan weet ik
dat de ouders contact op kunnen nemen. Maal ondertussen gerust een tweede afspraak om
het gezin beter te leren kennen.
13. Als ouders contact opnemen met mij, laat ik dat altijd even weten en kan ik een offerte
voor ze maken. Ik leg ze de arbeidsvoorwaarden en de registratieprocedure uit en
beantwoordt alle vragen die ze hebben.
14. Als de ouders akkoord zijn met het zakelijke gedeelte, gaan we samen op
kennismakingsgesprek om alles nog een keer duidelijk door te spreken. Het is verstandig om
een proefperiode af te spreken, zodat je zeker weet dat je het juiste gezin gevonden hebt.
15. Als de proefperiode positief is, gaan we de registratie in gang zetten. Daarover vind je
hier meer informatie.
Als je vragen hebt of tegen problemen oploopt kun je me altijd bellen of mailen. Zie de
contactgegevens onderaan deze pagina.

