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Kleinschalig Innovatief Gastouderschap

Wat doet Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland?





Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland (St-KON) stimuleert
kleinschalige ondernemersinitiatieven van allochtone vrouwen die
minder gemakkelijk een baan kunnen vinden.
De stichting begeleidt hen gedurende het hele traject en
ondersteunt hen indien mogelijk met een microkrediet. Dit
microkrediet houdt in: het verstrekken van een klein startkapitaal in
de vorm van een lening met simpele aflossingsvoorwaarden.
St-KON biedt kansen en perspectief voor de toekomst!

‘Kleinsc halig Inn ovatie f
Ga stouderschap ‘ wo rdt
mo gelijk gemaa kt do or:

Porties

Welke organisaties zijn hierbij betrokken?
‘De Juiste Maat, Kleinschalig Innovatief Gastouderschap’ is een project
van St-KON. Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met
Vrouwencentrum Vrouw en Vaart, Ondernemershuis Zuidoost, Nelom
Consultancy en B&A Realisatie.
Dit project wordt financieel ondersteund door Start Foundation, Stichting
Steunfonds bja-cow, Haëlla Stichting, Stichting SKAN fonds en Stichting
Doen.
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Naam:
Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:
Kinderen:
Droomwens:

Cicilia
49 jaar
Mulo en opleiding Bevolkingsadministratie in Suriname,
Medewerker Burgerlijke Stand, werken in de verpleging,
gastvrouw bij HVO
4 kinderen in de leeftijd van 10 tot 24 jaar.
Aan de slag gaan als gastouder

Cicilia kan haast niet wachten om de overstap te maken naar het betaald
gastouderschap. In de krant las zij over de mogelijkheid van het oprichten van
een eigen gastouderopvang. Cicilia zegt: “Ik ben trots op mezelf om gedurfd
te hebben mij aan te melden.” Aanvankelijk aarzelde zij namelijk nog of ze er
al klaar voor was. Terugkijkend, is zij ontzettend blij dat zij de stap heeft
genomen. De begeleiding en ondersteuning van de cursusleider heeft Cicilia
als een grote stimulans ervaren. Zij vertelt: “Guillaumine geeft je de ruimte om
je te uiten en stimuleer je door te zeggen: ‘Je kunt het’.”
Over de medecursisten zegt Cicilia: “We zijn een soort familie geworden.”
Samenwerken, door voor elkaar in te springen en ouders naar elkaar door te
verwijzen, lijkt haar praktisch. Zaken zoals “hoe om te gaan met het kind van
een ander en afspraken te maken met ouders” hebben de inzichten van
Cicilia vergroot. Vooral de EHBO-cursus vond zij bijzonder interessant, met
name het deel over EHBO. “In een noodgeval moet je weten hoe je moet
handelen”, vindt Cicilia. Naast het opdoen van nieuwe kennis, is de cursus
volgens haar ook “een goede opfrisser van dingen die je al weet, maar weer
vergeten was”. Ofschoon anderen in haar omgeving vaak zeiden dat zij goed
met kinderen overweg kan, geeft het hebben van een certificaat voor
Zelfstandig Gastouderschap haar toch extra zelfvertrouwen. Binnenkort is
Cicilia van plan om de deuren van haar gastouderopvang te openen. Dan
gaat eindelijk haar droom om op professionele wijze voor kinderen te zorgen,
in vervulling.

Wie zoeken wij?
•

Bent een moeder met jonge of oudere kinderen?

•

Zoekt u werk dat daarbij past?

•

Wilt u graag met peuters en kleuters werken?

•

Vindt u het leuk om samen met andere moeders te werken?

Start dan samen een kinderopvang in de vorm van gastouderschap!

Wat is gastouderschap?
Tegen betaling in uw eigen tijd
oppassen op kinderen van
werkende moeders in uw eigen
huis of in dat van uw collegagastmoeders.

Word een gastmoeder!
Moeders in dezelfde omstandigheden
kunnen samen een vereniging voor
kleinschalig gastouderschap oprichten.
De Stichting Kansrijk Ondernemen
Nederland (St-KON) helpt en begeleidt
u daarbij. Dit geldt ook voor het
aanvragen van een microkrediet als
startkapitaal.
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Wat biedt St-KON?
• Gerichte training en begeleiding aan de gastmoeders.
• Ondersteuning bij het opzetten van een gastouderopvang.
• Hulp bij het vinden van microfinanciering.
• Hulp bij het opzetten van een laagdrempelig
samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties in de wijk.
• Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor de aspirantvrouwen.

Deelname
Vrouwen nemen vrijwillig deel aan het KIG-traject, maar deelname is
niet vrijblijvend. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat zij actief
meewerkt en meedoet aan het trainingsaanbod. Bij aanvang wordt er
voor elke deelnemer een plan opgesteld.
Leren met elkaar en van elkaar!

Klein Innovatief Gastouderschap in de praktijk
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Malika
33 jaar
Lyceum in Marokko
& 1 jaar SPW
Werkervaring: Zorgen voor gezin
Kinderen:
4 dochters in de leeftijd van
1 tot 10 jaar.
Droomwens: Werken met kinderen

Naam:
Leeftijd:
Opleiding:

Op de school van haar kinderen hoorde Malika van andere moeders over het
betaald gastouderschap. “Elke dag dezelfde routine is saai”, vertelt Malika.
Om de dagelijkse gang van zaken te door breken, heeft zij gezocht naar
vrijwilligerswerk. Het vinden van passend vrijwilligerswerk was echter minder
makkelijk dan gedacht. Vandaar dat deelnemen aan het project ‘Kleinschalig
Innovatief Gastouderschap’ voor haar een welkome kans is. Het KIG-project
bestaat uit het leren van zowel een aantal pedagogische- als
ondernemersvaardigheden. Aanvankelijk twijfelde zij of zij mee zou doen.
Uiteindelijk dacht Malika: “Ik hou van kinderen en wil graag met kinderen
werken; ik ga het doen!” Van dit besluit heeft Malika absoluut geen spijt
gehad. “Het project is goed, ik heb dingen geleerd die ik niet wist.” Aan de
onderdelen EHBO, het creëren van een veilige kinderopvang en omgaan met
ouders heeft zij het meest gehad. Dat zij eigen baas is en zelf de regels kan
bepalen, in plaats van simpelweg te doen wat de ouders willen, was voor haar
ook een eye-opener. Binnenkort wil Malika starten als zelfstandige gastouder.
Inmiddels is zij begonnen met folders te maken voor het werven van ouders die
opvang voor hun kinderen zoeken. Het vooruitzicht dat zij haar eigen inkomen
gaat verdienen, maakt Malika blij en trots op zichzelf.
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Naam:
Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:

Kinderen:
Droomwens:

Zhour
31 jaar
Basisschool in Marokko
Werken in de kinderopvang,
als vrijwilliger fietsles geven
en overblijfmoeder zijn
3 kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar.
Van haar hobby haar werk maken: werken met kinderen

Een paar jaar geleden was Zhour al van plan om met de opleiding SPW te
beginnen. Maar telkens kwam er iets tussen. In het centrum Vrouw en Vaart
waar zij als vrijwilliger werkt, hoorde zij van het KIG-project. Eindelijk was de
kans daar om te doen wat zij heel graag wil: werken met kinderen. “Ik ben
echt blij. Je houdt van iets, dan ga je het doen. Ik ga niet stoppen”, vertelt
Zhour. Over de inhoud van het traject zegt zij het volgende: “Ik weet al veel en
ik kan goed omgaan met kinderen, maar ik heb toch nieuwe dingen geleerd.”
Zij weet nu waar zij op moet letten bij het starten van een eigen onderneming
en hoe zij in de rol van baas het beste kan communiceren met ouders.
Daarnaast vond Zhour het ook erg leuk om haar kennis en ervaring met
anderen te kunnen delen. Zij kijkt uit naar de uitreiking van het certificaat voor
zelfstandig gastouderschap. Zhour vindt het belangrijk om dit certificaat te
hebben, zodat zij ook kan aantonen dat zij in staat is haar eigen kinderopvang
te leiden. Binnenkort wordt gecontroleerd of haar woning aan de gestelde
eisen voldoet en dan gaat zij van start met haar eigen kinderopvang. Hoewel
Zhour nog geen reclame heeft gemaakt, is zij nu al door twee ouders
gevraagd om hun kinderen op te vangen. De slogan van Zhour is dan ook:
“Veilig en vertrouwd verzorgen wij uw kind.”
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Wat levert KIG vrouwen op?
De mogelijkheid om:
 werk en de verzorging van uw eigen kinderen te combineren.
 werktijden zelfstandig te bepalen en in te richten.
 zelfstandig inkomen te verwerven.
 zelfstandig te werken, alsmede in een samenwerkingsverband
met andere vrouwen.
 een groot professioneel netwerk op te bouwen.
 uw zelfvertrouwen te vergroten en een beter perspectief te
krijgen op de toekomst.

KIG: Succesfactoren
• Eigen initiatief
Gastouderopvang sluit heel goed aan bij de wensen van vrouwen om
zelfstandig een eigen micro-onderneming op te zetten. Gemotiveerde
vrouwen hebben een grote kans om te slagen en hun wensen
succesvol te verwezenlijken. Het verzorgen en opvoeden van
andermans kinderen is voor de meeste van deze vrouwen
vanzelfsprekend.
• Coöperatie
Werken vanuit een coöperatie blijkt een succesvol concept te zijn. De
vrouwen kunnen elkaar tot steun zijn en dat is in dit traject essentieel
gebleken. Door samen te werken ontstaat onderlinge saamhorigheid
en dat leidt vervolgens tot een hechte bondgenootschap.
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Naam:

Malika

Leeftijd:

43 jaar

Opleiding:

Basisschool & 2 jaar
middelbare school in Marokko

Werkervaring: Zorgen voor gezin
en werken in een restaurant
Kinderen:

3 kinderen in de leeftijd van 6 tot 14 jaar.

Droomwens:

Iets voor haarzelf doen

Malika dacht vaak: “Ik ga iets voor mezelf doen! Misschien koken of bakken
voor anderen, maar steeds kwam er niks van.”
Van haar buurvrouwen hoorde zij over het zelfstandig gastouderschap.
Deelnemen aan het KIG-project is Malika heel goed bevallen. Zij wilde graag
iets anders doen dan alleen het huishouden: “Ik wil graag bezig zijn. Als ik bezig
ben, dan ben ik blij.” Nu zij naar de KIG-cursusdagen gaat, verveelt zij zich niet
meer. Tegenwoordig heeft Malika het drukker, maar dat vindt zij helemaal niet
erg. Het huishouden doet zij nu sneller en met veel meer plezier. Ondanks haar
ruime ervaring met het verzorgen van kinderen, heeft zij toch nieuwe inzichten
gekregen. “Ik heb ervaring met kinderen. Het lijkt eerst gemakkelijk, maar het is
toch wel moeilijk. Bovendien is het een grote verantwoordelijkheid. Geduldig
zijn met kinderen kon ik al, maar nu kan ik het nog beter”, aldus Malika over de
cursus.
Gedurende het traject heeft zij veel kennis opgedaan over de strenge eisen
die worden gesteld aan de thuisopvang. Jezelf promoten, nadenken over de
naam van je eigen kinderopvang en weten waar je allemaal op moet letten,
waren ook zaken waar Malika veel aan heeft gehad. Momenteel zoekt zij een
geschikte woning. Als dat gelukt is, wil zij gaan beginnen met haar
kinderopvang. De economische zelfstandigheid lijkt haar geweldig. “Alles
wordt duurder en dus hierdoor kan ik straks ook mooie dingen voor mezelf
kopen.” Onder het motto: “Uw kind is mijn kind en aan mijn zorg
toevertrouwd”, wil Malika als gastouder voor kinderen gaan zorgen: “Ik geef
alles aan de kinderen: zorg, veiligheid en eten en drinken.”
Naam:

Zhour

Rienia
MBO-Economie/Handel,
Modevakschool
& certificaat Kinderpsychologie
Werkervaring: Kantoor- & verkoopmedewerker, ouderenbegeleider
Kinderen:
4 Kinderen in de leeftijd
van 20 tot 35 jaar.
Droomwens: Zelfstandig ondernemer zijn
Naam:
Opleiding:

Na enkele jaren in Spanje te hebben gewoond, was het voor Rienia niet
eenvoudig
om weer een betaalde baan in Nederland te vinden. Na lezen van de
krantenadvertentie over het KIG-project dacht zij onmiddellijk: “Dat ga ik
proberen.” Vroeger heeft zij thuis ook al kinderen van anderen opgevangen.
Werken als gastouder lijkt haar ideaal, gezien haar leeftijd én haar wens om
zelfstandig te ondernemen. Rienia vertelt dat tijdens het project onder andere
aandacht werd besteed aan “hoe je jezelf moet adverteren”. Informatie over
het regelen van de administratie, waaronder het bijhouden van de
urenregistratie, vond zij interessant. Bovendien vond zij het zeer nuttig om
gewezen te worden op medische adviezen en veiligheidsaspecten:
bijvoorbeeld dat een klein kind al kan verdrinken in 10 centimeter hoog water.
Het volgen van de cursus heeft haar extra energie gegeven en deze zomer is
Rienia van plan om haar kinderopvang te openen. “Door deze cursus heb ik er
vaart achter gezet. Het heeft mij power gegeven. Op eigen houtje beginnen is
toch lastiger.” Rienia is nu bezig met het treffen van voorbereidingen, zoals
haar huis gereed maken en inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Rienia
wil fulltime gaan werken, zodat zij meer financiële vrijheid voor zichzelf kan
creëren. Door “warme zorg met liefde en geduld” wil Rienia kinderen een
prettige opvang bieden.

