Klein Innovatief Gastouderschap
(KIG)

Een methode die werkt!
Locatie Amsterdam Zuidoost

Wat doet Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland?
• Stichting KON stimuleert kleinschalige
ondernemersinitiatieven van allochtone vrouwen die
minder gemakkelijk een baan kunnen vinden.
• De stichting begeleidt hen gedurende het gehele 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.
Stichting Kansrijk Ondernemen biedt kansen en perspectief
voor de toekomst!

Welke organisaties zijn hierbij betrokken?
‘De Juiste Maat, Kleinschalig Innovatief Gastouderschap’ is
een project van Stichting KON.
Het project wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met
Nelom Consultancy, Vrouwencentrum Vrouw en Vaart,
Ondernemershuis Zuidoost en B&A Realisatie (in Amsterdam)
en Rahamma-Ah stichting in Rotterdam.
Dit project wordt financieel ondersteund door Start
Foundation, Stichting Steunfonds bja-cow, Haëlla Stichting,
Stichting SKAN fonds en Stichting Doen.

Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland
(Stichting KON)
Levantkade 109
1019MJ AMSTERDAM
Telefoon 020-419 38 63
Mobiel 06-557 658 10
Website: www.stichting-kon.nl
E-mail: info@stichting-kon.nl
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Wie zoeken wij?
• Bent u een moeder met jonge of oudere kinderen?
• Zoekt u een baan die daarbij past?
• Wilt u graag met peuters en kleuters werken?
• Vindt u het leuk om met andere moeders samen te
werken?
Start dan samen een kinderopvang in de vorm van een
Gastouderschap!
Wat is gastouderschap?
Tegen betaling in uw eigen tijd op kinderen passen in uw
eigen huis of dat van uw collega gastmoeder.

Word een gastmoeder!
Moeders in dezelfde omstandigheden kunnen samen
een vereniging voor kleinschalig gastouderschap
oprichten.
Stichting Kansrijk Ondernemen Nederland helpt en
begeleidt daarbij. Dit geldt ook voor het aanvragen van
een microkrediet als startkapitaal.

Wat biedt Stichting KON?
• Gerichte opleiding en training aan de gastmoeders.
• Ondersteuning bij het opzetten van een
gastouderschap.
• Hulp bij het vinden van microfinanciering.
• Hulp bij het opzetten van een laagdrempelig
samenwerkingsverband met welzijnsorganisaties in
de wijk.
• Informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor de
aspirant-vrouwen.

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

Naam:

Sylvia Caciano

Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:
Kinderen:
Droomwens:

58
MBO Sociaal Cultureel Werk, Hotel Vakschool
Eigenaar van een Bar & Dancing, activiteitenbegeleider
Pleegdochter in de leeftijd van 24 jaar
Eigen bedrijf starten, financieel vooruitgang boeken en een
auto kopen
Take care of them

Slogan gastouderopvang:

Wegens een reorganisatie bij Alcides (tegenwoordig Swazoom) kwam Sylvia
zonder werk te zitten. Ondanks haar pogingen om weer een vast en regelmatig
inkomen te verwerven, verkeert zij nog in de positie dat zij financieel afhankelijk
is. “Ik probeerde van alles en je wilt toch iets doen dat ook bij je past.” Een reintegratietraject dat haar zou helpen bij het vinden van werk zette ook niet veel
zoden aan de dijk. Het advies dat zij hierbij kreeg, was: “Ga solliciteren in de zorg.”
Door het bijwonen van de KIG-werkbijeenkomsten is zij weer positief gestemd. In
het verleden heeft Sylvia een eigen ‘bar & dancing’ geleid, waardoor zij nu gerichte
vragen kan stellen over het opzetten van een eigen onderneming. Zo konden haar
medecursisten ook hun voordeel trekken uit de extra inzichten die haar vragen
opleverden. Zelf is Sylvia door de cursus bewuster geworden over zaken als
boekhouden.
“Vroeger liet ik iemand anders alles doen, maar je kunt de administratie ook zelf
doen.”
De KIG-cursus wil Sylvia dan ook aan andere vrouwen aanraden. Zodra het voor
haar mogelijk is, wil Sylvia haar naschoolse opvang starten voor kinderen in de
leeftijd van 8 tot 12 jaar. “Het werken met kinderen waren mijn beste jaren.” Naast
het opvangen biedt zij de kinderen ook huiswerkbegeleiding en computerles. “Ik
wil behalve hen opvangen de kinderen ook echt iets leren.” Sylvia heeft bovendien
een prachtig idee bedacht om aan een naam te komen voor haar naschoolse
opvang. Op scholen bij haar in de buurt gaat zij hiervoor een wedstrijd houden.
Het kind dat de beste naam bedenkt, krijgt een leuke prijs voor zijn of haar
bijdrage. Het idee om iets voor haarzelf te beginnen geeft haar toekomst weer
glans. Met haar opvang wil Sylvia kinderen van de straat houden en hun kansen op
een goed leven vergroten. Haar slogan is dan ook “Take care of them.”

Naam:

Radha Sital

Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:
Kinderen:
Droomwens:
Naam gastouderopvang:

42
LEAO, LNHO & cursussen via Stadstoezicht
Medewerker Toezicht & Veiligheid bij Stadstoezicht
Zoon van 13 jaar
Eigen bedrijf starten; gastouderopvang openen
DiamondChildCare; zorg en liefde staan voorop

Sinds 1990 werkt Radha fulltime bij de Stadstoezicht. Hoewel het werk haar nog
steeds bevalt, kan zij niet wachten om haar eigen onderneming te starten.
“Ondernemen zit in mij”, vertelt Radha met veel enthousiasme.
“Vroeger ging ik in het weekend kleding verkopen op de zwarte markt in
Beverwijk. In het verleden heb ik ook al een MKB-cursus over het beginnen van
je eigen bedrijf gevolgd. Als zelfstandige aan de slag gaan betekent harder
werken, maar dat vind ik helemaal niet erg.” Op kinderen van familie en
vrienden passen heeft Radha altijd al met veel plezier gedaan. Hiermee nu haar
eigen inkomen verdienen, is voor haar een droom die binnenkort uitkomt.
“Door deel te nemen aan de cursus heb ik nu het lef om mijn eigen onderneming
te beginnen. Het heeft mij nog meer inzicht gegeven in de leefwereld van een
kind.”Wat Radha het meest interessant vond om te horen, was dat een kind
vaak uiteindelijk zelf beslist bij wie hij wordt opgevangen. “Het kind moet zich
prettig bij je voelen en het moet klikken.” Door kinderopvang te bieden, wil
Radha juist andere ouders de gelegenheid geven om buitenshuis te kunnen
werken.
“Ik hoop ook een handje mee te helpen door kinderen goed op te voeden en
daarmee te voorkomen dat zij later gaan rondhangen en overlast veroorzaken.”
Haar ervaringen met hangjongeren tijdens haar werk bij Stadstoezicht komt
Radha ook goed van pas. Eind september 2008 wil Radha haar gastouderopvang
openen. Via haar buren heeft zij inmiddels drie kinderen die zij in de toekomst
gaat opvangen. Uiteindelijk wil zij gastouder worden van maar liefst 6 kinderen
bij voorkeur in de leeftijd van 2 tot 12 jaar. Zij heeft de verwachting dat zij de
komende tien tot vijftien jaar dit werk zal blijven doen. Radha is enorm trots op
zichzelf dat zij heeft doorgezet en dat zij haar fulltime baan heeft kunnen
combineren met het volgen van deze cursus.
“Met zorg en liefde wil ik bijdragen aan de opvoeding van de kinderen die aan
mij zijn toevertrouwd.”

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 te
starten. Gemotiveerde vrouwen hebben een grote kans van
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 ondersteunen en dat is in dit
traject essentieel gebleken. Door samen te werken ontstaat
onderlinge saamhorigheid en dat leidt vervolgens tot een
hechte bondgenootschap.

Kleinschalig
Innovatief
Gastouderschap
in de praktijk

Naam:

Diana Zeeuw

Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:

42
Sociaal Pedagogisch Werk en Management Kinderopvang
Werken in de kinderopvang als coach, leidinggevende
en begeleidster van kinderleidsters
2 kinderen in de leeftijd van 10 en 12 jaar
Dat haar gastouderopvang succesvol wordt en blijft
Shasere afgeleid van de namen van haar zoon
Shaquille en dochter Serena

Kinderen:
Droomwens:
Naam gastouderopvang:

Na ruim achttien jaar gewerkt te hebben in de kinderopvang, was het haar droom
om een eigen kleinschalige kinderopvang op te zetten. Deelnemen aan het KIGproject heeft Diana als een verrijking ervaren.
Op 1 juni 2008 heeft Diana haar gastouderopvang Shasere geopend. Diana straalt
helemaal als zij vertelt over haar eerste twee weken als zelfstandig ondernemer.
Zij is begonnen met het opvangen van drie gastkinderen: 2 kinderen van drie jaar
en één baby van drie maanden. “Het is nog even wennen en ik ben bezig in het
ritme te komen. Ik werk drie tot vier dagen. Ik zit nu ook dagelijks achter de
computer en ik word steeds vaardiger. Voor school moest mijn zoon een werkstuk
maken over iemand die hij bewondert. Hij heeft toen mij uitgekozen. Hij zei: ‘Ik ben
trots op je, omdat je bereikt hebt wat je zelf graag wil.’ Dat gaf mij een extra trots
gevoel.” Wat Diana goed vindt aan het KIG-project is: “Dat je echt kunt starten met
je onderneming na het volgen van dit traject. Als je bepaalde kennis niet in huis
hebt, kun je extra cursussen volgen.” Tevens vindt zij het heel leuk dat er een
coöperatie wordt opgericht, zodat de dames die aan de slag gaan als gastouder
elkaar kunnen ondersteunen. “Als zelfstandige zit je toch op je eilandje, contact
houden door elkaar te bellen en mailen is dan prettig.” Verder vertelt Diana over
het geweldige idee om gezamenlijk ook uitstapjes te organiseren, waarbij
gastouders, gastkinderen en hun ouders samen gezellig een dagje op stap gaan. In
haar gastouderopvang wil Diana een huiselijke, warme sfeer creëren, zodat de
kinderen zich geborgen voelen. De toekomst ziet Diana rooskeurig tegemoet.
“Ik laat het op zijn beloop en verwacht dat er kinderen zullen blijven komen. Ik ben
heel blij met wat ik tot nu toe bereikt heb en ik weet dat het een succes wordt.”

Naam:

Daniëlle Slijngard

Naam:

Mabel Casuela

Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:

35
Kweekschool in Suriname
Schooljuffrouw en hoofd kleuterleidster,
telefoniste, receptioniste, stewardess
2 kinderen in de leeftijd van 2 en 5 jaar
een eigen gastouderopvang gerealiseerd worden.
In God we trust

Leeftijd:
Opleiding:

47
Sociaal Pedagogisch Werk, onderwijsassistent en
Management Kinderopvang
jongerenwerker, onderwijsassistent, directrice
kinderdagverblijf en thuiszorgmedewerker
5 kinderen in de leeftijd tussen 5 en 25 jaar
Een groot kinderdagverblijf opzetten in Aruba
Mabelientje

Kinderen:
Droomwens:
Slogan gastouderopvang:

Daniëlle vindt het werken met kinderen erg bijzonder. “Zorgen voor kinderen
combineren met werken als zelfstandige lijkt haar ideaal. Vandaar dat zij naast
haar baan in de kinderopvang zich heeft aangemeld voor het KIG-project. “Ik
leid zelf een groep en dat gaat goed. Toch wil ik iets voor mezelf
beginnen.”Dankzij het KIG-project konden haar plannen voor een eigen
gastouderopvang vorm krijgen. “De durf was er niet om de stap te nemen. Door
het KIG-project heb ik heel veel informatie gekregen bij wie je je kan aansluiten
en ik zie nu dat er genoeg hulp is. Je kan zo vooruit komen en hoger op de
maatschappelijke ladder klimmen.” Het KIG-project vond Daniëlle erg leerzaam.
“Ik ben te weten gekomen waar het bij marketing om gaat en dat ik bij het
stadsdeel informatie kan inwinnen over hoeveel kinderen tussen nul en vier jaar
in mijn omgeving wonen.”
De coöperatie ziet Daniëlle als een mogelijkheid om een band te blijven houden
met de andere deelnemers van het KIG-project.
“We kunnen elkaar dan motiveren, helpen en van elkaar leren.”
Daniëlle heeft gepland dat zij dit jaar nog haar gastouderopvang opent.
“Vanaf augustus wil ik vier dagen per week open zijn en graag kinderen tussen
de nul en vier jaar opvangen. Mijn gastouderopvang heeft een christelijke
grondslag. Ervoor zorgen dat de kinderen mij vertrouwen en dat ze naar mij toe
komen als er iets is, vind ik belangrijk.”
Ook ziet Daniëlle het als haar taak om bij te dragen aan de (taal)ontwikkeling
van een kind. De toekomst gaat Daniëlle positief tegemoet.
“Mijn leven zal gaan veranderen. Mijn huis vol met kinderen, meer monden te
eten geven. Leuk! Als ik start en het gaat hier goed, dan wil ik uiteindelijk weer
terug naar Suriname en daar een kinderopvang opzetten. Maar voordat het
zover is, ga ik eerst hier beginnen.”

Werkervaring:
Kinderen:
Droomwens:
Naam gastouderopvang:

Vanaf september 2007 was Mabel thuis een crèche begonnen en ving zij met
veel toewijding negen kinderen op. Echter, na invoering van strengere regels
bleek haar huis niet langer te voldoen aan de crèche-eisen. Een andere plek om
haar crèchekinderen goede zorg te bieden was niet snel voor handen. Zij was
dus genoodzaakt om tijdelijk te stoppen met haar kinderdagverblijf. Ondanks
deze tegenslag is Mabel niet uit het veld geslagen en sinds 20 mei 2008 heeft zij
dan ook een doorstart gemaakt. “Mijn huis is gecontroleerd en goedgekeurd
voor gastouderopvang. Ik vang nu twee kinderen de hele week op. Het KIGproject heeft Mabel geholpen om de overstap te maken naar de
gastouderopvang. “Ik ben meer te weten over gekomen over het
gastouderschap. Het heeft mij geholpen om in mijn eigen onderhoud te voorzien.
Ik was ook gevraagd om vrouwen te werven voor dit project en ik heb veel
vrouwen benaderd.
Vrouwen die deelnemen aan dit project, kunnen een beeld krijgen van iets dat zij
graag willen doen: zelfstandig ondernemen.”
Op de vraag wat haar gastouderopvang bijzonder maakt is, antwoordt Mabel:
“Ik wil de kinderen christelijke normen en waarden meegeven. De luiers en het
warm eten zitten inbegrepen in de prijs. Ik pas mij aan de diensten van de
ouders aan.”
Door haar wijze van opvangen wil Mabel de kinderen een stevig fundament
geven waarop zij kunnen voortbouwen. Wat betreft haar eigen toekomst heeft
Mabel de wens om haar eigen kinderdagverblijf op Aruba te openen. “Ik wilde
dat altijd al, maar ik zag de kans om het hier te doen. Uiteindelijk wil ik toch
naar Aruba. Ik heb bekeken hoe zij daar werken. De regels zijn daar minder
streng. Maar ik wil de maatstaven wat betreft veiligheid zeker meenemen. Ik ga
eerst nog kijken of het echt mogelijk is om daar te starten.”

Naam:

Mildred Boldewijn

Naam:

Ninon Beverdijk

Leeftijd:
Opleiding:
Werkervaring:
Kinderen:
Droomwens:

38
HBO Verpleegkunde
verpleegkundige
2 kinderen in de leeftijd van 7 en 15 jaar
Eigen gastouderopvang openen en dagelijks
gelukkige kinderen meegeven aan hun ouders.
Happy home, happy children, happy community

Leeftijd:
Opleiding:

43
o.a. Kadermanagement, MKB-opleiding,
zorgcursussen, administratieve vaardigheden
o.a. groepsleidster en manager facilitair
3 kinderen in de leeftijd tussen 11 en 20 jaar
Dat haar onderneming heel groot wordt
Nino

Slogan gastouderopvang:

Mildred werkt ruim elf jaar als zelfstandige in de particuliere zorg. Nu wilt zij
de overstap maken naar het gastouderschap. Bij deze keuze hebben haar
moeder en partner de doorslag gegeven. Samen met hen wil zij de
gastouderopvang opzetten. “We hebben altijd kinderen in huis en kinderen
komen ook graag bij ons. Dus waarom niet structureel kinderen opvangen?”
Het KIG-project is voor Mildred een eye-opener geweest. “De cursus is een
boost geweest om daadwerkelijk een begin te maken met de
gastouderopvang. Na de eerste bijeenkomst straalde ik helemaal. Met een
voldaan gevoel ging ik die avond weer naar huis. Tijdens de cursus ben ik mij
meer bewust geworden van de kwaliteiten die ik als persoon heb. En als je
van kinderen houdt, dan kun je van je hobby je werk maken.”
Het oprichten van de coöperatie vindt Mildred een uitstekend idee. “Het is
een extra hulp naast de cursus. We kunnen ideeën uitwisselen en elkaar op
de hoogte houden van wat er allemaal speelt in de wereld van de
kinderopvang.”
Mildred is enthousiast over de toekomst. “De risico-inventarisatie van het
huis moet nog gebeuren. Als het huis voldoet aan de eisen, dan kan ik
starten.” In september 2008 wil Mildred van start gaan. In het begin wil zij
aan vier kinderen opvang bieden. Zij heeft intussen al twee aanmeldingen.
“Mijn gastouderopvang onderscheidt zich van anderen, doordat de
opvoedingsondersteuning die ik geef een mix is van een typisch Surinaamse
en een Nederlandse opvoeding. Zo leren de
kinderen hoe zij zich in beide situaties aan kunnen passen. Ik wil aan de
ouders het gevoel geven dat zij hun kinderen met een gerust hart bij ons
kunnen achterlaten om te gaan werken. De kinderen wil ik de kans geven om
kind te kunnen zijn in een huiselijke sfeer. En dat als de kinderen later
terugkijken, kunnen zij zeggen dat ze een leuke tijd hebben gehad plus dat ze
een goede basis hebben meegekregen.”

Werkervaring:
Kinderen:
Droomwens:
Naam gastouderopvang:

Het ondernemen zit Ninon in het bloed. Vroeger had zij haar eigen kledingzaak
en dat beviel haar enorm goed. “Ik heb altijd al willen ondernemen. Het maakt
dan niet uit hoeveel uren je maakt, je gaat er gewoon voor!” Voordat Ninon aan
het KIG-project begon, kwam zij door omstandigheden een jaar thuis te zitten.
Dit na ruim negen jaar in de zorg gewerkt te hebben. Uiteindelijk is Ninon
begonnen met de KIG-cursus en zij is trots op zichzelf en op wat zij geleerd
heeft. “Op pedagogisch gebied was het voor mij een opfrisser. Ook ben ik weer
wat wijzer geworden wat betreft financiën en administratie, zoals wat
aftrekbaar is volgens de belastingdienst en hoe je de urenregistratie het beste
kan bijhouden. Interessant was ook het onderdeel over persoonlijke kwaliteiten.
Het geeft inzicht over hoe je je nóg meer kunt ontwikkelen.”
Het KIG-project ziet Ninon als goede kans voor vrouwen om economisch
zelfstandig te worden. Het advies van Ninon is dan ook: “Doe maar eens iets
voor jezelf. Ga voor jezelf starten en je kunt zelf bepalen hoeveel je werkt.” Het
idee om een coöperatie op te richten vindt Ninon boeiend. “Voor zover ik weet
is er nog niet zoiets in de Bijlmer. We kunnen dan ook andere vrouwen
stimuleren.”
Zodra zaken als inschrijving bij een gastouderbureau en goedkeuring van haar
woning geregeld zijn, is Ninon’s gastouderopvang ‘open for business’. Kinderen
tussen de nul en twaalf jaar zijn welkom in haar gastouderopvang. Haar opvang
zal 40 uur per week open zijn. Avond- en weekendopvang behoren ook tot de
mogelijkheden. Intussen heeft Ninon al twee aanmeldingen gehad. Haar
streven is om samen met haar partner en kinderen haar gastouderopvang uit te
breiden tot een kinderdagverblijf. Op de lange termijn wil zij terug naar
Suriname. “Ik wil daar een opvang starten met aangrenzend een
kinderdagverblijf. Met de minister van
Volksgezondheid heb ik al contact gehad hierover. Mijn wens is dat mijn
onderneming een succes wordt, zodat ik het kan nalaten aan mijn kinderen.”

