
Klein Innovatief Gastouderschap

(KIG)

Een methode die werkt!
Locatie Rotterdam



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



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.

 

‘K leinsc halig  Inn ovatie f 

Ga stouderschap ‘ wo rd t 

mo gelijk  gemaa kt  do or:  

‘Kleinschalig Innovatief Gastouderschap' 

wordt  mogelijk gemaakt door:



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: Maivis

Leeftijd: 57 jaar

Opleiding: Voedingsassistent en Verpleeghulp 

Werkervaring: Voedingsassistent en Verpleegassistent

Kinderen: 2

Droomwens: Gastouderopvang uitbreiden naar een kindercrèche

Slogan: Gastoma vangt kinderen op in een huiselijke sfeer

met veel liefde, aandacht en flexibiliteit

Tegen belemmeringen aanlopen heeft iedereen wel eens meegemaakt. Bijvoorbeeld bij het 
zoeken naar geschikt en interessant werk. Veel werkgevers blijven negatieve vooroordelen 
hebben over de inzetbaarheid van oudere werknemers. Dit maakt het vinden van een baan 
op latere leeftijd tamelijk moeizaam. Maivis is één van velen die aan den lijve heeft 
ondervonden dat het vinden van passend werk moeilijker werd. Ondanks dat is Maivis
blijven zoeken naar mogelijkheden om economisch zelfstandig te blijven, nadat zij niet meer 
als voedingsassistente aan de slag kon. Op internet had haar dochter gelezen over een 
regeling van de Belastingdienst, waarbij oma’s tegen betaling kunnen oppassen op hun eigen 
kleinkinderen. Toen Maivis dit ter ore kwam, is zij gaan uitzoeken wat deze regeling voor 
haar kon betekenen. Niet lang daarna is zij begonnen met het oppassen. Eerst ving zij alleen 
haar kleinkind op, maar al snel ging zij ook op andermans kinderen oppassen. Om haar 
inkomen aan te vullen heeft Maivis een opleiding tot verpleeghulp gevolgd. Zij werkt nu 
tevens als parttime verpleegassistent. Van een kennis uit haar kerkgemeente hoorde Maivis
van de KIG-cursus. Het volgen van deze cursus ziet Maivis als een kans om haar opgedane 
werkervaring met kinderen te verzilveren. Deelnemers van de cursus Kleinschalig Innovatief 
Gastouderschap krijgen de namelijk het bijbehorende certificaat als zij de cursus succesvol 
afronden. Maivis vertelt: “Op Curaçao heb ik vroeger veel met kinderen gewerkt. Ook heb ik 
ervaring met kinderen die speciale aandacht nodig hebben, zoals kinderen met het syndroom 
van Down. Maar ik heb geen papieren om het aan te tonen, terwijl dat juist belangrijk is in 
deze maatschappij. Door de KIG-cursus heb ik een mogelijkheid om mijn certificaat te 
behalen en te laten zien wat ik kan. De cursus was erg nuttig. De informatie over zaken als 
verzekeren tegen ongevallen en hoe te sparen voor vakantie, waren interessant en handig. 
Een heel goede tip vond ik om in plaats van aan een ouder te zeggen dat hij te laat is, te 
vragen hoe dat komt. Als je vraagt hoe iets komt, dan blijft de ouder rustig en krijg je een 
eerlijker antwoord. Door de grote hoeveelheid kennis die tijdens de trainingen van KIG 
worden gegeven, heb ik mij verder kunnen specialiseren. Ik ben er trots op dat ik straks mijn 
certificaat heb behaald.” De vrolijkheid en onbevangenheid van kinderen brengen Maivis
veel plezier. Het stimuleert haar om het beste van zichzelf te geven. Verder geeft het Maivis
de nodige drive om de gastouderopvang te combineren met haar baan als verpleeghulp. 
Echter zodra het financieel gezien mogelijk is, wil Maivis zich volledig toewijden aan het 
opvangen van kinderen. “Ik kan kinderen meer aandacht geven en beter rekening houden 
met waar een kind behoefte aan heeft. Op een crèche is dat doorgaans minder goed 
mogelijk”, zegt Maivis. Stabiliteit bieden aan een kind vindt Maivis erg belangrijk. Verder 
houdt zij rekening met de ouders door flexibel te zijn qua openingstijden als dat nodig is. 
Vanaf het moment dat Maivis is begonnen met het zelfstandig ondernemen, heeft zij er 
vertrouwen in dat zij zal bereiken wat zij graag wilt: verbetering van haar financiële positie, 
meer vrijheid en zelfstandigheid. Om haar doelen te realiseren heeft Maivis het heft in eigen 
handen genomen. Zij weet goed wat zij wil en zij laat zich niet tegenhouden door 
belemmeringen die zij op haar pad tegenkomt. Vooruitstrevend als Maivis is, laat zij het hier 
niet bij. Haar voornemen is om haar gastouderopvang zodanig uit te breiden, zodat zij 
mensen in haar omgeving ook werk kan verschaffen. Haar bedoeling is om familieleden in te 
gaan zetten bij het doen van de administratie en als ondersteuning bij het opvangen van 
kinderen. Een bloeiende onderneming overdragen aan haar kinderen is het uiteindelijke 
streven van Maivis.



Naam: Solaine

Leeftijd: 46 jaar

Opleiding: Economie, Toerisme & Administratie, kapster en helpende

Werkervaring: Helpende in een verpleeghuis en in de gehandicaptenzorg

Kinderen: 3 kinderen in de leeftijd van 3 tot 26 jaar

Droomwens: Doorgroeien van gastouderopvang naar een kinderopvang

Naam gastouderopvang: Xadayira (combinatie van namen van haar (klein)kinderen)

Slogan gastouderopvang: Hygiënisch en Veilig

Durf en wilskracht zijn nodig om de overstap te maken van een vaste baan naar het 
verwerven van inkomen op eigen kracht. Dat zo’n overstap niet geheel zonder slag of 
stoot gaat, heeft Solaine ondertussen zelf ervaren. Ondanks wat tegenvallers gaat Solaine
rustig door. Voor haar begon het avontuur van ondernemen nadat zij besloot ontslag te 
nemen van haar baan als helpende. De werkomstandigheden in het verpleeghuis 
bevielen haar niet langer. Om toch een inkomen te hebben, kreeg Solaine het idee om als 
thuisoppas aan de slag te gaan. Na twee weken als oppas gewerkt te hebben, bleek 
echter dat ze toch niet via de gemeente betaald kon worden voor dit werk. Vandaar dat 
ze tijdelijk stopte om uit te gaan zoeken hoe zij wel als betaalde oppas kan werken, 
zonder in problemen te komen met de Belastingdienst. Werk kunnen combineren met de 
zorg voor haar jongste kind was voor Solaine de hoofdreden om zelfstandig ondernemer 
te worden. De KIG-cursus startte voor Solaine dan ook op een juist moment. “Ik ben zo blij 
dat ik van oppassen mijn werk kan maken. Ik hou van kinderen en ik wilde graag in die 
richting gaan werken. Nu kan ik thuis werken en tegelijkertijd een oog op mijn eigen kind 
houden. Guillaumine van Stichting KON en Elly van Bureau Midas wil ik bedanken voor het 
geven van de KIG-cursus. Tijdens de cursus werden er veel zaken besproken en ik er veel
van opgestoken. Van dingen zoals over de Belastingdienst en het bijhouden van de 
administratie had ik eerst geen weet. Vooral van hoe je ervoor zorgt dat je ook je geld 
krijgt, ben ik wijzer geworden. Ik paste op drie kinderen, maar de moeder bleef het 
uitstellen om mij te betalen. Aangezien zij het moeilijk had, vond ik het lastig om steeds te 
vragen waar het geld bleef. Ik maakte mij zorgen dat zij niet meer goed zou kunnen 
slapen en dat haar kinderen daar dan onder zouden lijden. Nu zie ik dat ik ook aan mezelf 
moet denken en voor mezelf moet durven opkomen. Trouwens, als je staat ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel dan is het gemakkelijker om een deurwaarder in te 
schakelen. Zulke dingen zijn natuurlijk handig om te weten.”

Succesvol ondernemen vraagt om een sterke motivatie en doorzettingsvermogen. Het 
opstarten van een eigen bedrijf gaat soms met vallen en opstaan. Solaine is echter niet bij 
de pakken neer gaan zitten toen zij problemen had met het betaald worden voor haar 
oppaswerk. Daarentegen heeft zij juist de moed getoond om een minder sterke kant van 
zichzelf onder ogen te zien. Solaine vond het in eerste instantie niet gemakkelijk om zich 
assertief op te stellen. Toch heeft zij het aangedurfd om een andere aanpak uit te 
proberen. Hierdoor heeft zij ervaren dat voor zichzelf opkomen minder spannend is dan 
zij eerst dacht. 

Solaine past al een tijdje op haar twee kleinkinderen. Vanaf december 2008 gaat zij haar 
gastouderopvang uitbreiden. Vijf dagen per week staan de deuren dan open om kinderen 
opvang te verlenen. Haar gastkinderen biedt Solaine veel aandacht, warm eten in de 
middag en een goede opvoeding. Een goede band met de ouders hebben vindt zij 
noodzakelijk. Solaine is dan ook van mening dat open en eerlijk met elkaar 
communiceren van groot belang is. De opbrengsten van haar onderneming gaat zij 
investeren in het kopen van een autobus. Zo kan ze ook leuke uitstapjes maken met haar 
gastkinderen. Verder wil ze blijven investeren in haar gastouderopvang, zodat het kan 
uitgroeien tot een kinderopvang. Allereerst staat op de planning om haar woning om te 
bouwen tot een kindveilige opvang die voldoet aan de gezondheidseisen. Solaine houdt 
niet van stilzitten en wil zich ook blijven ontwikkelen. Zij zou het dan ook fantastisch 
vinden als er een vervolg zou komen op de KIG-cursus. 

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: Edline
Leeftijd: 35 jaar
Opleiding: Sociaal Pedagogisch Werk (SPW 2)
Werkervaring: Vrijwilligerswerk via Humanitas; gezinsbegeleider 

en kinderoppas
Kinderen: 2 kinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar
Droomwens: Kinderopvang op Curaçao opzetten
Naam gastouderopvang: Tante Lien

Als je in de bijstand terechtkomt, kan het moeite kosten om weer een plek op de 
arbeidsmarkt te veroveren. Ook Edline heeft gemerkt dat het vinden van passend werk een 
lastige klus kan zijn. Vrijwilligerswerk doen kan dan een manier zijn om toch actief te blijven. 
Bovendien draagt het ook een steentje bij aan de maatschappij. Edline helpt anderen graag. 
Vrijwilligerswerk bij Humanitas doen, sprak haar daarom meteen aan. Inmiddels biedt zij 
alweer twee jaar begeleiding aan gezinnen. Edlines behulpzame karakter blijkt ook uit 
inspringen als dat dringend nodig is. Zo stond zij vlug klaar om een moeder te helpen die met 
spoed op zoek was naar een oppas voor haar drie kinderen. Haar pogingen om uit de 
bijstand te komen, verliepen helaas minder vlot. Maar wie goed doet, goed ontmoet. Edlines
broer had namelijk een bijzondere verrassing voor haar in petto. Het enige wat hij tegen 
Edline zei, was: “Let maar op je brievenbus.” Na een tijdje kreeg Edline thuis een brief en wat 
bleek: haar broer had haar ingeschreven voor de KIG-cursus. Edline was blij verrast. 
“Door het volgen van de KIG-cursus heb ik de kans gekregen om al snel voor mezelf te kunnen 
beginnen. Voor mij betekent ondernemen een mogelijkheid om mijn inkomen te verbeteren. 
Eigen baas zijn en mijn eigen tijdsindeling kunnen maken, lijkt mij erg prettig. Thuis werken is 
natuurlijk ook een groot voordeel. Eerst zat ik er nog aan te denken om weer een opleiding te 
gaan volgen. Ik zou dan verder gaan met SPW en niveau 3 gaan doen. Maar deze opleiding 
duurt veel langer en dan kun je nog niet eens direct voor jezelf beginnen. Nee, dan is de KIG-
cursus toch beter voor mij. Bij mij zijn er eigenlijk altijd wel kinderen over de vloer en dat is 
erg gezellig. Ieder kind heeft een eigen karakter. Dat maakt het werken met kinderen zo 
bijzonder. Tijdens mijn stage heb ik gewerkt met kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Iets kunnen 
betekenen voor kinderen en hen dingen leren door knutselen en spelletjes te doen, is gewoon 
echt leuk. Op hun beurt leren de kinderen mij ook dingen over computers en mobiele 
telefoons. Van het werken met kinderen met ADHD heb ik ook veel geleerd. Deze kinderen 
hebben bijvoorbeeld extra aandacht nodig in vergelijking met andere kinderen.”
Een eigen onderneming starten kost veel energie. Bewust zijn van je eigen sterke kanten, kan 
dan een bron zijn om kracht uit te putten. Edline noemt als haar positieve eigenschappen dat 
ze heel vriendelijk is en graag bereid is om een ander te helpen. Met iedereen goed op 
kunnen schieten, spontaan en open zijn, vindt zij ook sterke kanten van zichzelf. Deze 
kwaliteiten zullen Edline goed van pas komen bij het leiden van haar eigen onderneming. 
Makkelijk kunnen communiceren maakt het leggen van contacten en vinden van klanten een 
stuk eenvoudiger. Op natuurlijke en spontane wijze kunnen inspelen op impulsief gedrag van 
kinderen is bovendien een handige eigenschap om als gastouder te hebben. 
Wat betreft de toekomst gaat Edline er vanuit dat ze volgend jaar uit de bijstand is en zelf 
haar geld verdient met het oppassen. Het plan van Edline is om zes kinderen van zeven uur 's 
ochtends tot vijf uur 's middags op te vangen. Zij wilt haar gastkinderen leren dat er veel kan, 
maar dat er ook bepaalde regels zijn waaraan een kind zich dient te houden. Het bijbrengen 
van discipline en respect hoort volgens Edline bij een goede opvoeding. Edline droomt ervan 
om uiteindelijk een kinderopvang op Curaçao te kunnen beginnen. Er is nog wel wat werk 
voor de boeg, maar Edline is ontzettend blij dat zij de kans heeft om binnenkort haar eigen 
gastouderopvang te openen. 



Naam: Mila 
Leeftijd: 41 jaar
Opleiding: Huishoudschool, cursus kapster en cursus manicure
Werkervaring: Kapster op Curaçao en meehelpen op een kindercrèche
Kinderen: 2 kinderen in de leeftijd van 8 en 23 jaar
Droomwens: Terug naar Curaçao en daar een eigen kindercrèche 

beginnen 

Iedereen droomt van een mooi leven en een goede toekomst. Weten wat je goed kan, 
maakt het een stuk gemakkelijker om je dromen uit te laten komen. De één weet al snel 
waar zij goed in is, terwijl het voor een ander een behoorlijke zoektocht kan zijn. ‘Wat ga 
ik doen?’ Dat was de vraag die Mila al een tijdje bezighield. Zij wilde graag een betere 
toekomst voor zichzelf en haar kinderen. Zelf heeft Mila geen opleiding gedaan die snel 
tot goede kansen op de arbeidsmarkt leidt. Door een beter leven voor zichzelf op te 
bouwen, denkt Mila dat ook de toekomstperspectieven voor haar kinderen zullen 
verbeteren. De tijdelijke baantjes die zij tot nu toe heeft gehad, duurde meestal maar drie 
tot zes maanden. Steeds op zoek gaan naar nieuw werk vond Mila erg onprettig. Daarbij 
was het werk dat zij kon krijgen nogal saai. Nadat Mila van haar maatschappelijk werkster 
over de KIG-cursus hoorde, aarzelde zij geen moment om haar kans te grijpen. 
“De KIG cursus is een heel goed idee! Ik heb een jaartje thuis gezeten en niks doen en geen 
doel hebben, is echt vervelend. Ik heb intussen zoveel geleerd. Je leert jezelf beter kennen 
en daardoor kom je erachter wat jezelf allemaal kunt. Voor jezelf beginnen is niet zo 
gemakkelijk. Je moet aan zoveel dingen denken, zoals inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel en op zoek gaan naar een goed gastouderbureau. Gelukkig leer je tijdens de 
KIG-cursus welke zaken je allemaal precies geregeld moet hebben voordat je kunt 
beginnen. Je hebt dan ook niet het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Verder 
krijg je praktische tips over het opvoeden van kinderen. Hoe leuk het is om met kinderen 
bezig te zijn, weet ik nog van vroeger. Op Curaçao had mijn tante een kindercrèche en ik 
ging haar vaak helpen. In het begin dacht ik nog wel: hoe ga ik dit allemaal doen? Maar 
dat heb ik dus geleerd tijdens de cursus. Ik woon al 17 jaar in Nederland. Nu pas zie ik wat 
ik zelf kan doen en binnenkort heb ik de papieren om mijn eigen gastouderopvang te 
beginnen.”
Het leven kan af en toe best ingewikkeld zijn. Een vraag stellen en op zoek gaan naar een 
oplossing is een manier om verder te komen. Openstaan voor nieuwe kansen kan dan 
leiden tot verrassende uitkomsten. Op de vraag ‘Wat kan ik doen?’ heeft Mila een 
antwoord gevonden die haar uitstekend bevalt. De KIG-cursus biedt haar een uitweg om 
niet meer afhankelijk te zijn van de Sociale Dienst. Het vooruitzicht om op eigen benen te 
kunnen staan, is voor haar een grote opluchting. 
Mila’s gastouderopvang zal vijf dagen per week geopend zijn. Indien nodig, is zij eveneens 
bereid om weekendopvang te bieden. Haar gastkinderen wil Mila een goede start geven, 
zodat hun kansen op goed onderwijs toenemen. Het lijkt haar geweldig om kleine 
kinderen dingen als cijfers, letters en de namen van kleuren te leren. Respect leren 
hebben voor jezelf en voor anderen, ziet Mila eveneens als een belangrijk onderdeel van 
de opvoeding. “Als moeder is het niet gemakkelijk om je kind bij een ander achter te 
laten. Ik wil moeders het gevoel geven dat zij met een gerust hart hun kind bij mij kunnen 
achterlaten.”
Nu Mila eenmaal ontdekt heeft wat zij allemaal zelf kan doen, kijkt ze vol enthousiasme 
naar de toekomst. Mila denkt er zelfs weer over na om terug te gaan naar Curaçao. 
Voorheen dacht ze dan ‘Maar wat kan ik dáár doen?’ Door deel te nemen aan de KIG-
cursus weet Mila dat ze tot veel meer in staat is dan ze eerst dacht. Een kinderopvang 
openen op Curaçao behoort tegenwoordig tot één van de haar mogelijkheden. 

Naam: Jeanella
Leeftijd: 41 jaar 
Opleiding: Huishoudschool, cursus Bejaardenverzorgster
Werkervaring: Productiemedewerkster en winkelmedewerkster
Kinderen: 2 kinderen in de leeftijd van 2 en 18 jaar
Droomwens: Eigen huis kopen
Naam gastouderopvang: Nella’s place 4 kids

Een eigen onderneming starten vergt veel inzet en een goede voorbereiding. In jezelf 
geloven en een grote dosis enthousiasme zijn dan eigenlijk onmisbaar. Als je iets doet, 
dan moet je het goed doen. Dat is het standpunt van Jeannella. In het verleden had zij de 
mogelijkheid gekregen om opgeleid te worden tot bejaardenverzorgster. IJverig begon 
Jeannella aan de cursus. Echter, gaandeweg merkte Jeannella dat de cursus inhoudelijk 
niet voldoende was. Bovendien kreeg ze helemaal niet het gevoel dat zij serieus werd 
genomen. De cursus afmaken vond Jeannella daarom niet de moeite waard. Op zoek naar 
werk ging Jeannella vaak langs bij het CWI. Het was voor haar dan ook teleurstellend om 
steeds te horen dat er geen baan of geschikt werk was. Via Maatwerk vond zij uiteindelijk 
werk. Maar het contract met Maatwerk loopt begin volgend jaar af. Jeannella zou dus al 
snel weer op banenjacht moeten gaan. Gelukkig vertelde een collega haar over het 
gastouderschap en de KIG-cursus. Ondertussen is Jeannella volop bezig met de cursus. 
Vanaf het moment dat zij is begonnen, gaat zij er wederom helemaal voor.
“Toen ik van de KIG-cursus hoorde, wist ik meteen: dit is echt iets voor mij. Er gaat een 
wereld voor je open. Ik heb een heleboel dingen geleerd die ik eerst niet wist. Eigenlijk 
vind ik alles belangrijk wat we tijdens de bijeenkomsten hoorden, maar het boekhouden 
vond ik vooral interessant. Verder merk je dat de Belastingdienst overal bij komt kijken. 
Als je weet hoe de Belastingdienst werkt, dan weet je ook wat wel en niet mag. Goed 
communiceren met ouders en afspraken met hun zwart op wit vastleggen is trouwens net 
zo belangrijk. De huiswerkopdrachten heb ik elke keer gemaakt. Je doet het toch voor 
jezelf. Het maken van een logo voor mijn gastouderopvang was heel leuk om te doen. Ik 
heb het samen met mijn dochter gemaakt en het is heel mooi geworden. Ik ben 
ontzettend blij dat ik de kans heb gekregen om deze cursus te volgen. Ik was al van plan 
om een keer voor mezelf te beginnen. Als ik eenmaal mijn certificaat heb behaald, gaat 
dit echt gebeuren. Ik hoef dan van niemand meer afhankelijk te zijn. Behalve dat, ik houd 
van kinderen en heb dan eindelijk werk dat ik echt leuk vind.”
Ondernemen biedt de mogelijkheid om van je passie je werk te maken. Naast een bron 
van inkomsten, kan ondernemen bijdragen aan persoonlijk geluk. Jeannella kijkt er naar 
uit om haar gastouderopvang te beginnen. Zij is bereid hard te werken om van haar 
onderneming een succes te maken. Ervoor zorgen dat haar opvang schoon, netjes en 
veilig is, is één van haar prioriteiten. Voordat haar kinderopvang open gaat, wil Jeannella
al haar zaken zo goed mogelijk geregeld hebben. Het gezegde luidt niet voor niets: een 
goede voorbereiding is het halve werk. Voor Jeannella betekent het starten van haar 
onderneming dat het mes aan twee kanten snijdt. Aan de ene kant kan zij werk 
gemakkelijker combineren met zorg voor haar zoon. Aan de andere kant kan Jeannella als 
kinderoppas andere moeders te hulp schieten. “Als ik op de kinderen let, dan kunnen 
jonge moeders weer naar school gaan. Zo help ik mezelf en andere moeders om een 
goede toekomst op te bouwen. De gastkinderen zijn ook mijn kinderen. Ik wil ze het beste 
geven. Zorgen voor andermans kinderen zie ik als een grote verantwoordelijkheid. Het is 
ook spannend om voor het eerst als zelfstandige te gaan werken. Maar ik weet zeker dat 
het allemaal de moeite waard is. Mijn wens om eigen huis te kopen, komt door deze kans 
weer een stap dichterbij.”


