Stappenplan opzet gastouderopvang
- We maken eerst kennis met elkaar om te kijken of onze ideeën overeenkomen en we
willen samenwerken. We kijken dan meteen of je opleiding en je woning aan de eisen
voldoen.
- Je brengt de concurrentie en vraag in kaart bij jou in de buurt.
- Je schrijft een ondernemingsplan en bepaalt zelf je rechtsvorm, de naam van je opvang, je
werkdagen en werktijden, de leeftijd van de kinderen die je wilt gaan opvangen, de prijs die
je wilt rekenen per uur, belasting die je moet betalen, waarop je je gaat onderscheiden en
alle andere belangrijke zaken rond je eigen opvang. Al deze besluiten bepalen uiteindelijk
wat je inkomsten en kosten zullen zijn, dus het is een belangrijk onderdeel van het
stappenplan.
- We kijken wat je nodig hebt aan materiaal, meubels, voeding, verzekeringen en hoe je
veilig kunt werken in je woning.
- We zetten de kosten op een rij en bepalen de financiële risico's.
- Je neemt het besluit om te gaan starten (of niet).
- Als je gaat starten bouw je een eigen website en schrijft je in bij de Kamer van Koophandel
(of niet) en begint met het werven van kinderen.
- Je schaft de spullen aan die nodig zijn.
- We maken alle papieren in orde voor de registratie in het Personenregister Kinderopvang
en het Landelijk Register Kinderopvang.
- Ik bereid je grondig voor op het inspectie bezoek.
- We zetten je administratie en planning op.
- Zodra de registratie in het Landelijk Register Kinderopvang rond is, kun je starten met je
kinderopvang, natuurlijk verzorg ik alle contracten en ben ik bij de plaatsingsgesprekken met
ouders aanwezig
- Begeleiding en coaching is gratis, zoveel als nodig is. We zijn immers beiden gebaat bij een
goed lopende opvang.
- We maken een ontwikkelplan voor je onderneming, voor jezelf en voor de kinderen

