
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Levantkade 109 

1019 MJ Amsterdam 

telefoon (020) 419 38 63  

of (06) 557 658 19 

Email info@stichting-kon.nl 

Kijk ook op www.stichting-kon.nl 

 

  

www.stichting-kon.nl 

Gebruik je talenten en ervaringen 

met kinderen! 

• Goed te combineren met 
je eigen gezin. 
 

• Baas over je eigen 
werktijden. 
 

• Je verdient je eigen 
salaris. 
 

• Je gebruikt je talenten en 
ervaringen met kinderen. 
 

• Werken is goed voor je 
eigen ontwikkeling als 
vrouw én als 
ondernemer! 

 

 

 

Start je eigen bedrijf! 

 

 

Werken met kinderen. 

Iets voor jou? 

 

STICHTING KANSRIJK 
ONDERNEMEN NEDERLAND 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Goede Gastouderopvang 

Opgroeiende kinderen hebben 

veel liefde, tijd en aandacht nodig. 

Altijd. Ook als ouders werken. Voor 

werkende ouders is goede 

kinderopvang heel belangrijk. Het 

liefst in een omgeving die lijkt op 

thuis. En bij voorkeur in kleine 

groepen.  

Waar kinderen kunnen spelen, 

alleen of met elkaar. Waar er naar 

ze wordt geluisterd. Waar 

regelmaat is omdat kinderen dat 

nodig hebben. Waar ze leren 

samen te spelen, om rekening met 

elkaar te houden. Veel ouders 

zoeken daarom een goede 

gastouder. 

 

Werken als gastouder  

Start je eigen bedrijf als 

gastouder! 

Een baan als gastouder is voor 

vrouwen goed te combineren met 

hun eigen gezin. In je eigen huis 

vang je een aantal kinderen op.  

Of in het huis van een collega. Je 

hebt dus geen dure bedrijfsruimte 

nodig. 

Als gastouder ontvang je per kind 

een vergoeding per uur. 

Je regelt dus je eigen zaken. Je 

bent de baas over je eigen 

werktijden. En je verdient je eigen 

salaris. 

Samen met andere vrouwen 

Je werkt niet alleen. Je start je eigen 

bedrijf samen met een aantal andere 

vrouwen. Samen volgen jullie een cursus 

gastouderopvang. Zo leer je van elkaar 

en bouw je contacten met collega’s op. 

Hulp bij het opstarten 

Bij het opstarten van je eigen bedrijf kun 

je hulp krijgen. Ook als je geld nodig hebt 

voor je eigen bedrijf. De stichting Kansrijk 

Ondernemen Nederland (Stichting KON) 

helpt en begeleidt vrouwen bij hun start 

als eigen ondernemer. 

 

 

Waar wacht je nog op? 

Gebruik je talenten en ervaringen als 

moeder en word gastouder.  

Maak een nieuwe start en meld je 

vandaag nog aan! 

Bel de stichting KON, telefoon  

(020) 419 38 63 of (06) 557 658 19. 

Kijk ook op www.stichting-kon.nl 

 


